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FALA DE ABERTURA DO II CICLO DE DEBATES DO GPEALE 

 Drª Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo 

 

Boa noite a todas e a todos. Ilustríssima secretária municipal de educação  professora Cíntia Leite, as 

queridas colegas do Departamento de Ciências da Educação, profa Paula David, vice-coordenadora do curso 

de pedagogia presencial e Maria Emanuela Esteves, coordenadora do curso de pedagogia à distância,  caros 

professores convidados que se deslocaram de longe, Professora Patrícia Corsino, Maria Amélia Dalvi, Ester 

Caland Rosa, Clécio Bunzen, vice-coordenador do GPEALE, aqui presentes,  Ana Elisa Ribeiro e Wendel Crital 

, que chegam amanhã, e todos os pesquisadores do GPEALE/UFPE aqui presentes. As colegas do DECED 

Amanda Valiengo e Monica de Ávila Todaro, parceiras deste evento, demais colegas do DECED aqui 

presentes, todos os alunos integrantes da equipe de organização do evento, caros participantes do II Ciclo 

de debates do GPEALE – literatura na escola.  

É com muita alegria que os recebemos em Minas Gerais, terra de Drummond, e na Universidade Federal de 

São João del-rei, instituição onde trabalho há 14 anos.  A realização do II ciclo de debates do GPEALE é 

resultado de um grande esforço do Grupo de Pesquisa em Alfabetização e Letramento,- GPEALE – que neste 

ano completa 10 anos de pesquisa na área da alfabetização, leitura e escrita no espaço escolar. O grupo é 

composto por pesquisadores da UFSJ e da UFPE (alunos de graduação, pós-graduação e professores da UFSJ, 

UFPE e UPE), todos eles aqui presentes. Nessa década entregamos á sociedade 16 mestres em educação e 

17 trabalhos de iniciação científica, a maior parte concluídos na UFSJ. No momento estamos com 4 

dissertações de mestrado (na UFPE e UFSJ) e 4 teses de doutorado em andamento (na UFPE), além de uma 

bolsista de iniciação científica e um bolsista de extensão na UFSJ.  A minha passagem de 3 anos na UFPE 

alargou os horizontes do grupo, as parcerias ampliaram-se e o trabalho coletivo, condição para uma atuação 

produtiva e inclusiva na universidade, consolidou-se. O I ciclo de debates do Gpeale ocorreu há dois anos na 

UFPE.  

Vivemos num país cujos índices relativos à leitura são bastante preocupantes. Pesquisas realizadas nos 

últimos anos dão conta de que a maior parte dos brasileiros não lê, não tem acesso a livros nem a bibliotecas 

públicas. As bibliotecas públicas existem em quantidade absolutamente insuficiente para o atendimento da 

população, a presença de livrarias no país é insignificante e convivemos com uma grande disparidade na 

existência de bibliotecas escolares. Enquanto no sul 77% das escolas têm bibliotecas, no norte, apenas 26%. 

O evento pretende ir além dessas estatísticas oficiais questionando-as e debatendo coletivamente as várias 

dimensões envolvidas na leitura, especialmente na leitura literária no contexto da escola pública brasileira, 

para juntos, contribuímos para a transformação dessa realidade. Afinal, como afirma o mestre Antônio 

Cândido, a literatura é um direito incompressível.  

Paulo Freire, em sua obra, chama a atenção para o poder transformador da leitura e da educação, para quem 

a leitura da palavra nunca deve prescindir da leitura do mundo. Nesse sentido, teremos uma conferência de 

abertura cujo tema é literatura e resistência, um chamamento a todos nós para, a partir da literatura, 

contribuirmos para e luta dura que todos temos de travar no atual contexto político brasileiro, resistindo a 

essa sociedade opressora, excludente e desumana, que ameaça usurpar nossos direitos conquistados pela 

luta e resistência de tantos.  

O evento conta com representantes de todas as regiões do país, de 12 estados vinculados a 48 instituições 

de ensino superior e 28 Escolas da rede municipal de ensino de São João del-rei. São 362 participantes 

inscritos, dentre eles 103 professores da rede municipal, e 200 pesquisadores, estudantes de graduação e 



8 
 

de pós-graduação. Essa diversidade vai permitir o debate rico sobre a literatura na escola, a partir dos 

diferentes pontos de vista trazidos por todos vocês.  

A realização desse evento só está sendo possível pelo trabalho de parceria do GPEALE com a secretaria 

municipal de educação de são joão del-rei. O apoio financeiro do edital de eventos da UFSJ foi fundamental, 

o apoio da FAPEMIG (ainda a se consolidar) e a contrapartida da secretaria viabilizaram o evento. Contamos 

também com o trabalho colaborativo de uma equipe de mais ou menos 30 pessoas desde professores, 

alunos de graduação e pós-graduação, que foram e estão sendo incansáveis para que tudo ocorra da melhor 

forma possível.  Minha gratidão a cada um de vocês que contribuíram para que o ciclo de debates se tornasse 

uma realidade.   

Por que fazemos tanto esforço para realizarmos eventos científicos no Brasil quando o estímulo para essa 

realização é mínimo, as condições não são tão favoráveis e exige um esforço sobre-humano? Por que a 

leitura de artigos, livros e outras formas de acesso ao conhecimento científico são absolutamente 

insuficientes para a nossa formação. Os eventos constituem-se espaços reais de encontros e reencontros, 

de diálogo, interação face a face, de construção de redes e de trocas fundamentais para que o conhecimento 

avance. Esse evento, em especial, vai permitir a interação entre a universidade e professores da educação 

básica, constituindo-se num espaço de trocas reais, ampliando o poder de alcance da pesquisa que aqui 

desenvolvemos. Afinal, Para quem pesquisamos? Para quem escrevemos, indagava Magda Soares ao final 

dos anos 90.  

Por fim, estamos diante de uma plateia, em sua maioria, composta por mulheres. Não poderia deixar de 

prestar nossa homenagem à brasileira, mulher guerreira e lutadora assassinada brutamente no dia 13, a 

vereadora Mariele Franco. É contra essa face da sociedade que devemos lutar. Peço licença a todos para ler 

o poema que escrevi em sua homenagem:  

EM TEMPOS DE GUERRA 
 

LUTAR 
com as armas de Marielle 
com os olhos de Marielle 
com as palavras de Marielle 
com a força de Marielle 
com a beleza de Marielle 

pela luta de Marielle 

até que o céu  
que já tem muitas 
pare de ganhar 
novas estrelas 

[socorro nunes, 15/03/2018] 
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O MUNDO ENCANTADO DO SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO 
 

 Vivian Alves Souza Andrade 
E-mail: vivianandrade2010@gmail.com 

Secretaria Municipal de Educação do Paulista/PE  
 
Resumo 
 
Temos como objetivo no texto em tela, a discussão e relato da importância de atividades que envolveram a literatura 
na Educação Infantil (Grupos IV e V) e no 1º ano do Ensino Fundamental que foram vivenciadas através do projeto 
didático: O mundo encantado do Sítio do Pica-Pau amarelo, implementado através de rodas de leitura, dramatizações, 
musicalização, produções coletivas de textos, socialização de experiências com os colegas, familiares e funcionários 
da escola. Tais ações didáticas proporcionaram interação entre os participantes envolvidos. Nossas apreciações 
denotam de nossa experiência na coordenação pedagógica da instituição, segmento escolar responsável pela 
proposição, elaboração e avaliação das etapas vivenciadas no projeto apresentado. Reiteramos ainda a coletividade 
existente em todos os momentos constitutivos ao projeto onde as ações do corpo docente integrado com a equipe 
gestora tornaram-se ponto importante para a efetivação bem sucedida do mesmo. 
 
Palavras chave: literatura infantil, leitura e projeto didático. 
 
 
Considerações iniciais 

 
Este artigo relata um projeto didático vivenciado em uma escola municipal situada na região metropolitana de 

Recife-PE, no município do Paulista, no período de setembro a dezembro de 2017com crianças de faixa etária de 
quatro a sete anos de idade, sendo suas respectivas turmas grupos IV e V da educação Infantil 1º ano do Ensino 
Fundamental. 

As principais intenções da equipe de docentes envolvidos nas ações pedagógicas do referido projeto didático 
partiram da necessidade de oportunizar momentos de leitura literária às crianças, como orientam os documentos 
norteadores de educação. Uma vez que, desde muito pequenos, faz-se necessário o estímulo a leitura literária, 
cabendo a escola oportunizá-la. Devido à faixa etária do público alvo atendido, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, baseado 
na obra de Monteiro Lobato, importante autor da literatura infantil no Brasil, foi escolhido como temática a ser explorada.  

As crianças vivenciaram experiências pedagógicas voltadas ao tema que instigaram a busca por informações 
através das rodas de contação de história organizadas pelos docentes das respectivas turmas envolvidas no projeto. 
Para além, as obras apresentadas aos estudantes ofereceram amplas oportunidades para o aprendizado de conceitos, 
procedimentos e valores resultantes dos momentos de discussão das histórias lidas. No decorrer do projeto foi 
observado que as crianças puderam conhecer a biografia do escritor Monteiro Lobato, refletir sobre sentimentos e 
valores, desenvolver a imaginação e o faz de conta, conhecer obras literárias ligadas ao universo infantil e desenvolver 
a expressão de opiniões acerca dos assuntos relacionados ao tema. Tais evidencias comprovaram que as ações 
didáticas planejadas para o atendimento dos estudantes impactaram positivamente a construção do leitor. 

O encerramento do projeto aconteceu através de exposição de trabalhos produzidos pelos estudantes ao longo 
do projeto contando também com a apresentação das turmas com descrição oral das características dos personagens, 
músicas e dramatizações, para a comunidade local e pais dos estudantes em caráter de culminância no pátio central 
da unidade escolar. 

Levando em consideração que o projeto foi vivenciado através de atividades lúdicas, percebemos que quando 
brincam, as crianças são estimuladas a recriar a realidade, imaginam e se divertem em um universo infantil; podendo 
desejar, imaginar e vivenciar situações que satisfaçam suas necessidades. Vygotsky (1989) assinalou que uma das 
funções básicas do brincar é permitir que a criança aprenda a elaborar/ resolver situações conflitantes que vivencia no 
seu dia a dia. Portanto, assumimos o papel fundamental da escola neste processo, oportunizando momentos em que 
as crianças brincassem em meio a um ambiente estimulante e cultural permeado pela leitura de um acervo rico da 
literatura infantil. 

Diante disso, a escola buscou desenvolver nas crianças competências da leitura da literatura infantil, através 
de ações pedagógicas planejadas por um corpo docente ciente que poderia influenciar de maneira positiva a formação 
do leitor literário. Sobre esse processo, Bakhtin (1992) orienta-nos na percepção da literatura infantil como um 
instrumento motivador e desafiador, sendo ela  capaz de transformar o indivíduo em um sujeito ativo, responsável pela 
sua aprendizagem, que sabe compreender o contexto em que vive e modificá-lo de acordo com a sua necessidade. 

 
Um pouco de nossas aproximações teóricas e o desenvolvimento do projeto didático 
 

Os primeiros livros direcionados ao público infantil surgiram no século XVIII. Autores como La Fontaine e 
Charles Perrault escreviam suas obras, enfocando principalmente os contos de fadas. De lá para cá, a literatura infantil 
foi ocupando seu espaço e apresentando sua relevância. Com isto, muitos autores foram surgindo, como Hans 
Christian Andersen, os irmãos Grimm e Monteiro Lobato, imortalizados pela grandiosidade de suas obras. Nesta época, 

mailto:vivianandrade2010@gmail.com
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a literatura infantil era tida como mercadoria, principalmente para a sociedade aristocrática. Com o passar do tempo, a 
sociedade cresceu e modernizou-se por meio da industrialização, expandindo assim, a produção de livros. 

A partir daí os laços entre a escola e literatura começam a se estreitar, pois para adquirir livros era preciso que 
as crianças dominassem a língua escrita e cabia a escola desenvolver esta capacidade. De acordo com Lajolo e 
Zilbermann (1986, p.25), nesse marco cronológico “a escola passa a habilitar as crianças para o consumo das obras 
impressas, servindo como intermediária entre a criança e a sociedade de consumo”.  

Hoje a dimensão de literatura infantil é muito mais ampla e importante. Ela proporciona à criança um 
desenvolvimento emocional, social e cognitivo indiscutível. Segundo Abramovich (1997) quando as crianças ouvem 
histórias, passam a visualizar de forma mais clara, sentimentos que têm em relação ao mundo. As histórias trabalham 
problemas existenciais típicos da infância, como medos, sentimentos de inveja e de carinho, curiosidade, dor, perda, 
além de ensinarem infinitos assuntos. 

 
É através de uma história que se pode descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e 
de ser, outras regras, outra ética, outras formas de olhar. É ficar sabendo história, filosofia, direito, 
política, sociologia, antropologia, etc. sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que 
tem cara de aula. (ABRAMOVICH, 1997, p.17) 

 
Figura 1: Roda de leitura do Grupo 5 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal da Coordenadora escolar 

 
Neste aspecto, quanto mais cedo a criança tiver contato com os livros e perceber o prazer que a leitura produz, 

maior será a probabilidade dela tornar-se um adulto leitor. Da mesma forma através da leitura a criança adquire uma 
postura crítico-reflexiva, extremamente relevante à sua formação cognitiva. 

Quando a criança ouve ou lê uma história e é capaz de comentar, indagar, duvidar ou discutir sobre ela, realiza 
uma interação verbal, que neste caso, vem ao encontro das noções de linguagem de Bakhtin (1992). Para ele, o 
confrontamento de ideias, de pensamentos em relação aos textos, tem sempre um caráter coletivo, social. 

O conhecimento é adquirido na interlocução, o qual evolui por meio do confronto, da contrariedade. Assim, a 
linguagem segundo Bakhtin (1992) é constitutiva, isto é, o sujeito constrói o seu pensamento, a partir do pensamento 
do outro, portanto, uma linguagem dialógica. 

E é partindo desta visão da interação social e do diálogo, que se pretende compreender a relevância da 
literatura infantil, que segundo afirma Coelho (2001, p.17), “[...] é um fenômeno de linguagem resultante de uma 
experiência existencial, social e cultural”. 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto. Segundo 
Coelho (2002) a leitura, no sentido de compreensão do  
mundo é condição básica do ser humano. 
 
 

Figura 2: Roda de leitura do grupo V 
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Fonte: Acervo pessoal da Coordenadora escolar 

 
A compreensão e sentido daquilo que o cerca inicia-se quando bebê, nos primeiros contatos com o mundo. Os 

sons, os odores, o toque, o paladar, de acordo com Martins (1994) são os primeiros passos para aprender a ler. Ler, 
no entanto, é uma atividade que implica não somente a decodificação de símbolos, ela envolve uma série de estratégias 
que permite o indivíduo compreender o que lê. Neste sentido, relata um documento norteador, Brasil (2001, p.54):  

 
Ouvir histórias é um acontecimento tão prazeroso que desperta o interesse das pessoas em todas as 
idades. Se os adultos adoram ouvir uma boa história, um “bom causo”, a criança é capaz de se 
interessar e gostar ainda mais por elas, já que sua capacidade de imaginar é mais intensa. A narrativa 
faz parte da vida da criança desde quando bebê, através da voz amada, dos acalantos e das canções 
de ninar, que mais tarde vão dando lugar às cantigas de roda, a narrativas curtas sobre crianças, 
animais ou natureza. Aqui, crianças bem pequenas, já demonstram seu interesse pelas histórias, 
batendo palmas, sorrindo, sentindo medo ou imitando algum personagem. Neste sentido, é fundamental 
para a formação da criança que ela ouça muitas histórias desde a mais tenra idade. 

 
O primeiro contato da criança com um texto é realizado oralmente, quando o pai, a mãe, os avós ou outra 

pessoa conta-lhe os mais diversos tipos de histórias. A preferida, nesta fase, é a história da sua vida. A criança adora 
ouvir como foi que ela nasceu, ou fatos que aconteceram com ela ou com pessoas da sua família. À medida que cresce, 
já é capaz de escolher a história que quer ouvir, ou a parte da história que mais lhe agrada. É nesta fase, que as 
histórias vão tornando-se aos poucos mais extensas, mais detalhadas. 

A criança passa a interagir com as histórias, acrescenta detalhes, personagens ou lembra de fatos que 
passaram despercebidos pelo contador. Essas histórias reais são fundamentais para que a criança estabeleça a sua 
identidade, compreenda melhor as relações familiares. Outro fator relevante é o vínculo afetivo que se estabelece entre 
o contador das histórias e a criança. Contar e ouvir uma história aconchegado a quem se ama é compartilhar uma 
experiência agradável, na descoberta do mundo das histórias e dos livros. 

O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, que é considerado o mais importante autor de literatura 
infantil no Brasil, atravessou gerações e é uma das obras mais amadas da literatura infanto-juvenil brasileira, pois 
possibilita esta mágica infantil. Quem conhece as histórias do sítio não precisa de brinquedos caros para se divertir e 
criar. 

Monteiro Lobato escreveu livros infantis de sucesso, com seu grupo de personagens que vivem histórias 
variadas: Emília, Narizinho, Pedrinho, Marquês de Rabicó, Conselheiro, Quindim, Visconde de Sabugosa, Dona Benta, 
Tia Nastácia, Tio Barnabé, Cuca, Saci, etc. Os personagens principais moram ou passam boa parte do tempo no sítio 
pertencente à avó dos garotos, batizado com o nome de Pica-pau Amarelo. 

As crianças vivenciaram experiências pedagógicas voltadas ao tema que instigaram a busca por informações 
e levaram a pensar sobre as histórias e, assim, construir conhecimentos. Os alunos desenvolveram, por meio do tema, 
as capacidades previstas para cada faixa etária em todas as áreas do conhecimento. Além disso, o tema ofereceu 
amplas oportunidades para o aprendizado de conceitos, procedimentos e valores, resultantes das rodas de conversa 
sobre as histórias ouvidas, as atitudes e ações dos personagens. 

O estímulo à curiosidade e os desafios, estavam sempre presentes e, assim, os alunos tiveram a oportunidade 
de superar obstáculos e atingir objetivos. Sobre o trabalho desenvolvido através dos projetos didáticos: 
 
Uma nova concepção de ensino, contudo, está sendo esboçada. Fundamentada principalmente nas teorias de Piaget 
e Vygotsky, a concepção construtivista fornece subsídios para a superação das aulas expositivas como metodologia 
exclusiva, apontando caminhos para um ensino que estimule o desenvolvimento cognitivo dos alunos em direção a 
níveis qualitativamente superiores. (NIKITIUK, 2001, p.75). 

 
Para que os professores possam atender aos pressupostos necessários à sociedade do conhecimento é 

preciso internalizar-se de um paradigma inovador denominado de Paradigma Holístico, segundo Morin, (2000): 
 
Esse paradigma sustenta o princípio do saber do conhecimento em relação ao ser humano, valorizando 
a sua iniciatividade, criatividade, detalhe, complementaridade, convergência, complexidade. Segundo 
alguns autores teóricos, o ponto de encontro de seus estudos sobre este paradigma emergente é a 
busca da visão da totalidade, o enfoque da aprendizagem e a produção do conhecimento. (p.35) 

 
Concordamos com Morin (2000), e neste enfoque da aprendizagem, nós professores deveremos ter uma ação 

pedagógica inovadora, reflexiva onde possamos dar espaço para que nossos alunos realmente produzam seus 
conhecimentos para a formação de um sujeito consciente, crítico, reflexivo e inovador e que tenha um bom 
relacionamento como pessoa. Quando o aluno realmente produz o seu conhecimento com autenticidade, criticidade, 
criatividade, dinamismo, entusiasmo, ele questiona, investiga, interpreta a informação, não apenas a aceita como uma 
imposição. Para que este aluno realmente tenha como meta segura a internalização de seus conhecimentos, é preciso 
que os professores trabalhem com projetos; em que o aluno aprende participando, formulando problemas, refletindo, 
agindo, investigando, construindo novos conhecimentos e informações, problematizando, seguindo uma trilha 
motivacional e, que o professor ao trabalhar com projetos possa tornar o ensino atrativo e de qualidade, despertando 
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a conscientização de uma nova maneira de ensinar, uma nova postura pedagógica, levando os alunos a descobrir, 
investigar, discutir, interpretar, raciocinar, e cujos conteúdos devem ser conectados a uma problemática do contexto 
social, político e econômico do aluno, significando outra maneira de repensar a prática pedagógica e as teorias que a 
embasam (LEITE, 1996). 

Tal autora ainda nos afirma que:“Um projeto gera situações problemáticas, ao mesmo tempo, reais e 
diversificadas. Possibilita, assim, que os educandos, ao decidirem, opinarem, debaterem, construam sua autonomia e 
seu compromisso com o social”(LEITE, 1996, p.2 ). 

Ressaltamos nesta citação, o envolvimento do aluno no projeto, em que eles tomam decisões, fazem escolhas, 
executam e vão adotando comportamentos e valores embasados em seus conhecimentos. As experiências 
pedagógicas na Pedagogia de Projeto revelam muita autenticidade, criatividade, criticidade e transparência, tudo o que 
é projeto tem novo significado, um novo olhar, um novo enfoque na aprendizagem. Os conteúdos trabalhados ganham 
vida, significado, porque não são vistos isoladamente, mas integrados a um conjunto, conectado, interligado a outras 
disciplinas, na construção do conhecimento. Portanto, a escola ao trabalhar com Pedagogia de Projetos, deverá inovar, 
criar, experimentar, agir, estes são os desafios importantes para projetarmos uma nova maneira de 
ensino/aprendizagem. 

Existem várias definições entre os estudiosos desta nova postura metodológica de ensinar, do que seja Projeto, 
chegando-se a uma definição que “Projeto é projetar-se, isto é, lançar-se, sair de onde se encontra em busca de novas 
soluções”. O trabalho com projetos constitui uma das posturas metodológicas de ensino mais dinâmica e eficiente, 
sobretudo pela sua força motivadora e aprendizagens em situação real, de atividade globalizada e trabalho em 
cooperação. 

Segundo Leite (1996, p.2) 
 
Ao participar de um projeto, o aluno está envolvido em uma experiência educativa em que o processo 
de construção de conhecimento está integrado às práticas vividas. Esse aluno deixa de ser, nessa 
perspectiva, apenas um aprendiz do conteúdo de uma área de conhecimento qualquer. É um ser 
humano que está desenvolvendo uma atividade complexa e que nesse processo está se apropriando, 
ao mesmo tempo, de um determinado objeto do conhecimento cultural e ser formando como sujeito 
cultural. 

 
Concordamos com a autora quando diz que a construção de conhecimentos está integrada às práticas em que 

os alunos aprendem participando, formulando problemas, tomando atitudes diante dos fatos da realidade, investigando, 
construindo novos conceitos e informações e escolhendo os procedimentos quando se vêem diante das necessidades 
de resolver questões. 

Nosso projeto didático foi desenvolvido a partir dos principais objetivos:  

 Conhecer a biografia do escritor Monteiro Lobato; 

 Estimular o gosto pela leitura; 

 Promover reflexão sobre sentimentos e valores; 

 Desenvolver e estimular a imaginação e o Faz de Conta; 

 Estimular a criatividade; 

 Resgatar obras literárias ligadas ao universo infantil; 

 Desenvolver a expressão de opiniões acerca dos assuntos relacionados ao tema; 

 Aprender a registrar descobertas 
 
As principais estratégias utilizadas foram 

 Produção coletiva de textos; 

 Descrição dos personagens; 

 Contação de histórias (Livros sobre o Sítio do Pica-pau amarelo); 

 Sessões de cinema para conhecimento da obra de Monteiro Lobato; 

 Apreciação de diversos gêneros textuais; 

 Musicalização (CD’S com as músicas do Sítio); 

 Confecção de cartazes e painéis sobre o tema; 

 Confecção de telas com a releitura dos personagens através do desenho e da pintura e escrita dos nomes e 
principais características; 

 Descrição dos personagens através da comunicação oral. 
 
A culminância do projeto aconteceu através de uma exposição dos trabalhos desenvolvidos e apresentação 

das turmas com músicas, dramatizações, e descrição dos personagens pelos alunos, para os familiares e comunidade 
escolar. 
 

Figura 3: Apresentações musicais na culminância do projeto 
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Fonte: Acervo pessoal da Coordenadora escolar 

 
Figura 4: Apresentações musicais na culminância do projeto 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal da Coordenadora escolar 

 
 

Figura 5: Grupo IV apresentando descrições sobre os personagens de Monteiro Lobato 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal da Coordenadora escolar 

 
Considerações finais 
 

O projeto foi considerado como de extrema relevância em sua vivência no cotidiano escolar, pois, as crianças 
interagiram com os colegas, familiares e funcionários da escola ao socializarem as histórias contadas. As crianças 
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demonstraram muito entusiasmo ao participar das atividades propostas: rodas de contação de histórias, dramatizações 
de situações vividas pelos personagens, e produções coletivas de textos. 

Segundo Abramovich (1997, p.23)  
 
Num mundo hoje tão cheio de tecnologias, onde as informações estão tão prontas, a criança que não 
tiver a oportunidade de suscitar seu imaginário, poderá no futuro, ser um indivíduo sem criticidade, 
pouco criativo, sem sensibilidade para compreender a sua própria realidade. 
 

Desenvolver o interesse e o hábito pela leitura é um processo constante, que começa muito cedo, em casa, 
aperfeiçoa-se na escola e continua pela vida inteira.Existem diversos fatores que influenciam o interesse pela leitura. 
O primeiro e talvez mais importante é determinado pela “atmosfera literária” que, segundo Amberguerd (2000, p.71): 
“A criança que houve histórias desde cedo, que tem contato direto com livros e que seja estimulada, terá um 
desenvolvimento favorável ao seu vocabulário, bem como a prontidão para a leitura.” 

De acordo com Amberguerd (2000) a criança que lê com maior desenvoltura se interessa pela leitura e aprende 
mais facilmente, neste sentido, a criança interessada em aprender se transforma num leitor capaz. Sendo assim, pode-
se dizer que a capacidade de ler está intimamente ligada a motivação. Infelizmente são poucos os pais que se dedicam 
efetivamente em estimular esta capacidade nos seus filhos. Outro fator que contribui positivamente em relação à leitura 
é a influência do professor. Nesta perspectiva, cabe ao professor desempenhar um importante papel: o de ensinar a 
criança a ler e a gostar de ler. 

Professores que oferecem pequenas doses diárias de leitura agradável, sem forçar, mas com naturalidade, 
desenvolverão na criança um hábito que poderá acompanhá-la pela vida afora. Para desenvolver um programa de 
leitura equilibrado, que integre os conteúdos relacionados ao currículo escolar e ofereça certa variedade de livros de 
literatura como contos, fábulas e poesias, é preciso que o professor observe a idade cronológica da criança e 
principalmente o estágio de desenvolvimento de leitura em que ela se encontra. 

De acordo com Sandroni e Machado (1998, p.23) “o equilíbrio de um programa de leitura depende muito mais 
do bom senso e da habilidade do professor que de uma hipotética e inexistente classe homogênea”. 

Assim, as condições necessárias ao desenvolvimento de hábitos positivos de leitura, incluem oportunidades 
para ler de todas as formas possíveis. Freqüentar livrarias, feiras de livros e bibliotecas são excelentes sugestões para 
tornar permanente o hábito de leitura. 

Num mundo tão cheio de tecnologias em que se vive, onde todas as informações ou notícias, músicas, jogos, 
filmes, podem ser trocados por e-mails, cd’s e dvd’s, o lugar do livro parece ter sido esquecido. Há muitos que pensem 
que o livro é coisa do passado, que na era da Internet, ele não tem muito sentido. Mas, quem conhece a importância 
da literatura na vida de uma pessoa, quem sabe o poder que tem uma história bem contada, quem sabe os benefícios 
que uma simples história pode proporcionar, com certeza haverá de dizer que não há tecnologia no mundo que 
substitua o prazer de tocar as páginas de um livro e encontrar nelas um mundo repleto de encantamento. 

Se o professor acreditar que além de informar, instruir ou ensinar, o livro pode dar prazer, encontrará meios de 
mostrar isso à criança. E ela vai se interessar por ele, vai querer buscar no livro está alegria e prazer. Tudo está em ter 
a chance de conhecer a grande magia que o livro proporciona. 

Enfim, a literatura infantil é um amplo campo de estudos que exige do professor conhecimento para saber 
adequar os livros às crianças, gerando um momento propício de prazer e estimulação para a leitura. 
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A CONVERSAÇÃO LITERÁRIA COM CRIANÇAS DO 1º CICLO DE FORMAÇÃO HUMANA 
 

Maria Elisa de Araújo Grossi 
Maria Zélia Versiani Machado  

 
Introdução 
 

Só nesses termos interessa falar de Literatura Infantil. O que a constitui é o acervo de livros que, de 
século em século e de terra em terra, as crianças têm descoberto, têm preferido, têm incorporado ao 
seu mundo, familiarizadas com seus heróis, suas aventuras, até seus hábitos e sua linguagem, sua 
maneira de sonhar e suas glórias e derrotas (MEIRELES, 1979, p. 28). 

 
A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), anualmente, conduz o processo de avaliação e 

premiação da produção literária destinada a crianças e jovens no Brasil, que resulta na elaboração de uma lista anual 
de livros que recebem o selo “Altamente Recomendável”. Desse processo, participam pesquisadores residentes em 
diferentes estados do Brasil. 

O Grupo de Pesquisa do Letramento Literário (GPELL/Ceale/UFMG), do qual fazemos parte, participa 
formalmente do processo de votação da FNLIJ desde 1996, como votante institucional. Em virtude dessa participação, 
o GPELL recebe a maioria dos livros a serem avaliados diretamente das editoras que se inscrevem no processo. Com 
esse acervo que vai se constituindo ao longo dos anos, desenvolvemos a pesquisa “A produção literária para crianças 
e jovens no Brasil: perfil e desdobramentos textuais e paratextuais”.1 Como parte dessa investigação, os integrantes 
do GPELL, após lerem as obras enviadas pelas editoras, que são divididas em lotes, realizam o preenchimento de uma 
ficha com indicações sobre o projeto gráfico-editorial da obra, o escritor e ilustrador, o público-alvo pretendido pela 
publicação, o gênero, dentre outras características do livro. 

O processo de leitura e discussão das obras, realizado pelo GPELL, permite-nos refletir sobre a complexidade 
da questão do endereçamento dos livros e instiga-nos a buscar uma maior compreensão do fenômeno complexo 
nomeado como literatura infantil. 

A complexidade da expressão “livro para crianças” nos instigou à realização de uma pesquisa que tivesse como 
foco parte dessa produção que é selecionada pela FNLIJ e avaliada também pelo GPELL. Interessava-nos, 
particularmente, os livros produzidos em 2015 e considerados Altamente Recomendáveis na categoria “CRIANÇA”. O 
objetivo era colocar esses livros nas mãos dos leitores em desenvolvimento (Hunt, 2010) do 1º Ciclo, crianças de seis 
e sete anos, e observar o processo de recepção dessas obras. Na década de cinquenta,2 do século passado, Cecília 
já nos alertava para a importância da opinião da criança quanto ao livro a ela dirigido. 

 
Por isso, em lugar de classificar e julgar o livro infantil como habitualmente se faz, pelo critério comum 
da opinião dos adultos, mais acertado parece submetê-lo ao uso – não estou dizendo a crítica – da 
criança, que, afinal, sendo a pessoa diretamente interessada por essa leitura, manifestará pela sua 
preferência, se ela a satisfaz ou não (MEIRELES, 1979, p. 27). 

 
Em 2007, realizamos a pesquisa de Mestrado que teve como foco analisar o processo de alfabetização e 

letramento das crianças de uma turma de seis anos de uma escola pública municipal.3 Durante a investigação, 
percebemos como os pequenos leitores conversavam sobre os livros literários que selecionavam para ler, destacando, 
principalmente, elementos do texto visual. Participando de interações da turma pesquisada à época da pesquisa, 
presenciamos, na biblioteca escolar, diálogos interessantes sobre os livros, entretanto, como nosso foco era outro, não 
foi possível aprofundar o tema. O desejo de realizar uma pesquisa sobre o que dizem as crianças a respeito dos livros 
infantis foi se ampliando e o Doutorado possibilitou que esse desejo se tornasse realidade: possibilidade de ler, refletir, 
questionar e investigar a respeito do livro para crianças como propõe Peter Hunt: 

 
Desse modo, as pessoas que estão interessadas em livros para criança, ou em crianças e livros, 
precisam fazer o que os profissionais em quase nenhuma outra disciplina fizeram: reconsiderar 

                                                           
1 Pesquisa coordenada pela professora Maria das Graças Rodrigues Paulino. 
2 A primeira edição do livro é de 1951.  
3 GROSSI, M. E. A. A mediação alfabetizadora na produção de leitura e de escrita de gêneros e suportes textuais: o desafio de 
alfabetizar na perspectiva do letramento. (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Belo Horizonte, 2008. 
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incessantemente os fundamentos – definir, perguntar que objeto é esse – e, é aí que a teoria e a crítica 
podem ajudar (HUNT, 2010, p. 31). 

 
Dentre as interações realizadas com as crianças do 1º Ciclo de Formação Humana, selecionamos, para 

analisar neste texto, momentos de conversação sobre a obra Coisa de gente grande, de Patricia Auerbach.4 
No processo de produção de sentidos do livro citado (e de outros lidos no estudo), propiciado pelo círculo de 

leitura, foi possível perceber que as crianças focalizam a sua atenção, prioritariamente, nas imagens da obra, mas 
verbalizam o que pensam sobre o texto verbal e visual. Elas dialogam sobre as relações entre a linguagem verbal e 
visual dos textos, mobilizam estratégias de leitura e complementam ideias umas das outras, buscando construir 
sentidos para o texto. Essas atividades de leitura compartilhada com a finalidade de observação e escuta requerem do 
pesquisador uma atitude isenta de julgamentos prévios ou ideias preconcebidas sobre o que os livros oferecem. 

 
Estudar a literatura produzida para crianças e jovens não é tarefa fácil. Atividade menos fácil ainda é 
trabalhar diretamente com as próprias crianças, estar atento ao seu gosto, saber ouvir suas opiniões 
sobre este ou aquele livro (GREGORIN FILHO, 2009, p. 11). 

 
   Na pesquisa que realizamos, procuramos colocar os livros à disposição das crianças e buscamos ficar atentos 
ao que elas diziam sobre as obras que, em geral, são escolhidas para elas pelos adultos. 

 
1. A metodologia da pesquisa 

 
Como a intenção era ouvir o que as crianças diziam sobre os livros Altamente Recomendáveis, para o processo 

de coleta de dados, desenvolvemos com os pequenos leitores uma conversação literária, a partir de pressupostos de 
dinâmicas conhecidas como Círculo de Leitura. “Um círculo de leitura é essencialmente o compartilhamento organizado 
de uma obra dentro de uma comunidade de leitores que se constitui para tal fim” (COSSON, 2014, p. 158). Nos 
momentos de encontro e conversação, desenvolvemos o enfoque “Dime”, “Diga-me” (CHAMBERS, 2007), que estimula 
o diálogo das crianças com os livros e incentiva a troca de ideias e de impressões sobre o texto lido de forma 
compartilhada. Além dos momentos de leitura conjunta, realizamos entrevistas individuais com a maioria das crianças, 
visando conhecer suas experiências sociais com a leitura. 

Chambers (2007, p. 39), no capítulo que tem como título “Los niños como críticos”, destaca como a rotina da 
sala de aula, muitas vezes, impede que os professores escutem com atenção o que as crianças dizem sobre os livros 
que leem: 

 
Com frequência as crianças se expressam em animados debates com rápidos diálogos, enquanto o/a 
professor/a se ocupa simultaneamente em manter a ordem, dizer o que quer dizer e escutar o que as 
crianças estão dizendo, e, por isso, acaba perdendo o essencial do pensamento imerso na 
conversação. (CHAMBERS, 2007, p. 43, tradução nossa).5 

 
 Com base nas considerações do autor, procuramos, na pesquisa, deixar fluir a fala das crianças sem que ela 
nos escapasse, por isso privilegiamos a escuta permanente da sua voz. 
  O processo de coleta de dados teve início ao final do mês de setembro de 2016 e se estendeu até junho de 
2017. Todas as interações realizadas foram filmadas e gravadas em áudio. Durante os Círculos de Leitura, 
incentivamos as crianças a falarem, tendo como referência, como já dito acima, o enfoque Dime: 

 
O enfoque de “Dime” (Diga-me) parte de um modo conversacional básico, aumentando o número de 
participantes de uma criança e um adulto para um adulto facilitador junto a uma comunidade de crianças 
leitoras cujo interesse mútuo se concentra em um texto compartilhado.6 (CHAMBERS, 2007, p. 29, 
tradução nossa). 

 
Nosso objetivo era promover a interação das crianças com os livros e observar o que elas destacavam e diziam 

sobre eles. Queríamos priorizar a escuta das crianças, que têm muito a nos dizer sobre os livros. A concepção de 
interação que guia a pesquisa é aquela que a toma como um processo de enunciação, pautado pelo diálogo (BAKHTIN, 
2003). 

 

                                                           
4 Natural de São Paulo, Patricia nasceu em 1978. É formada em Arquitetura e Publicidade com especialização em História da Arte 
pela New York University e em desenho pela School of Visual Arts (NY). Principais obras: O Jornal (2012 – Prêmio FNLIJ Melhor 
Livro de Imagem; Finalista do Prêmio Jabuti Melhor Ilustração Infantil/Juvenil), O Lenço (2013 – Selo Altamente Recomendável 
FNLIJ) e Patacoadas (2016). 
5 Con frecuencia los niños se expresan en animados debates de rápidos diálogos, mientras la mestra se ocupa simultáneamente 
de mantener el orden, decir lo que quiere decir y escuchar lo que están diciendo los niños, por lo que se le escapa la sustancia del 
pensamiento salpicada em la conversación. (CHAMBERS, 2007, p. 43). 
6 El enfoque de “Dime” parte de este modo conversacional básico, extendiendo el número de participantes del uno a uno, 

niño y adulto, a un adulto facilitador con una comunidad de lectores cuyo mutuo interesse está concentrado en un texto 
compartido. 
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Os limites de cada enunciado concreto como unidade da comunicação discursiva são definidos pela 
alternância dos sujeitos do discurso, ou seja, pela alternância dos falantes. (...) O falante termina o seu 
enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar à sua compreensão ativamente responsiva. 
(BAKHTIN, 2003, p. 275, grifo do autor). 

 
Assim, ao reunirmos cinco grupos formados por quatro crianças e um grupo constituído de cinco pequenos 

leitores, visamos à organização de grupos com uma quantidade de leitores que facilitasse o diálogo bem como a 
gravação da conversa. 

Os livros Altamente Recomendáveis7, que constituíram o corpus da pesquisa, ficavam dispostos numa mesa, 
com as capas viradas para cima, de forma que a criança pudesse manusear e escolher aquele que gostaria que fosse 
lido pela pesquisadora durante a interação da pesquisa. Após a escolha, sentávamos para ler e conversar sobre os 
livros escolhidos, fazendo valer aquilo que afirma Cosson em seu livro sobre Círculos de Leitura: “Ler é produzir 
sentidos por meio de um diálogo, uma conversa” (COSSON, 2014, p. 35). Durante a conversação literária, buscamos 
estimular a troca de ideias das crianças. O objetivo era que elas sentissem que as suas leituras eram importantes para 
todo o grupo, por isso seriam ouvidas e consideradas. 

Sobre a complexidade que envolve a leitura, Gregorin Filho observa que 
 

O leitor, no momento do seu exercício de entender e interpretar os textos que o rodeiam, ativa a sua 
memória, relaciona fatos e experiências, entra em conflito com valores, coloca vários textos em diálogo. 
(GREGORIN FILHO, 2009, p. 44-45). 

 
Essa atividade do leitor, destacada pelo autor acima, foi observada ao longo de toda a investigação. Ao 

discutirem os textos literários, os pequenos leitores ativaram a memória, relacionaram fatos e experiências que os livros 
os fizeram relembrar.  A seguir apresentaremos um recorte da pesquisa que mostra e analisa interações em círculo de 
leitura sobre o livro infantil Coisa de gente grande. 

 
2. Breve caracterização do livro Coisa de gente grande 

 
Figura 1 – Capa da obra 

 

 
 

A obra é considerada um poema ilustrado. Na capa, podemos ver uma criança, de costas, em uma bicicleta 
com as rodinhas de apoio deixadas de lado, sugerindo que essa criança está crescendo, por isso consegue andar sem 
a ajuda das rodas laterais. 

Em virtude da riqueza e interdependência dos textos verbal e visual, é possível afirmar que a obra pode ser 
nomeada como um livro ilustrado. 

 
O caráter ímpar dos livros ilustrados como forma de arte baseia-se em combinar dois níveis de 
comunicação, o visual e o verbal. Empregando a terminologia semiótica, podemos dizer que os livros 
ilustrados comunicam por meio de dois conjuntos distintos de signos, o icônico e o convencional 
(NIKOLAJEVA & SCOTT, 2011, p. 13). 

 
No interior do livro, o texto visual predomina sobre o verbal, que se constitui de apenas uma palavra a cada 

cena revelada. Em geral, essa palavra pertence ao universo de valores do mundo adulto como “bagagem”, “lugares”, 
“vitórias”. Articulada ao texto visual, que traz cenas do universo infantil, a palavra assume novos sentidos, 
redimensionando os ideais que nela se projetam da vida adulta. Assim, ao lado da palavra “lugares”, observamos a 
imagem de duas crianças escondidas dentro de uma caixa de papelão, numa brincadeira comum na infância. Esse 
diálogo entre texto verbal e visual proposto pela obra nos faz construir novos sentidos para as palavras escolhidas para 
compor o texto verbal. 

O livro apresenta capa dura, forma quadrada (16 cm X 16 cm), é de fácil manuseio pelas crianças e as páginas 
não são numeradas. Como o texto verbal se constitui de apenas uma palavra, característica que facilita a leitura das 

                                                           
7 Ao todo trabalhamos com 19 livros. 
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crianças, durante a leitura desse livro elas leram as palavras junto com a pesquisadora, situação que garantiu um 
grande envolvimento dos pequenos leitores no processo de conversação literária. 

 
3.  A voz das crianças e a ampliação dos sentidos do texto 

 
  Apresentaremos a seguir alguns episódios do Círculo de Leitura realizado no dia 27 de março de 2017 e 
desenvolvido com um grupo de cinco crianças de seis e sete anos.8 Esse número foi pensado considerando a 
possibilidade de ouvir, da melhor maneira possível, tudo o que elas quisessem falar sobre os livros durante o processo 
de conversação. É importante destacar que os Círculos de Leitura foram desenvolvidos, em sua grande maioria, no 
espaço da biblioteca infantil da escola pesquisada. 

 
Figura 2 – Coisa de gente grande, Canções 
 

  

 
Pesquisadora: Agora vocês vão olhar só pro livro do Carlos. Agora nós vamos pensar sobre o livro 
dele. 
Pipoca: A gente pode ler com você?  
Pesquisadora: Pode. O livro do Carlos se chama... 
Carlos: Coisa de gente grande (Lê o título do livro). 
Pesquisadora: (Passa a página) E agora, olha... 
Crianças: (Leem) “Canções”. (E começam imediatamente a cantar: “Parabéns pra você...”; cantam 
juntas). 
Lola: Com quem será? Com quem será? Oh... 
Pesquisadora: Aqui tá escrito “CANÇÕES”, mas por que vocês começaram a cantar “parabéns”? 
Pipoca: Porque tem uma festa muito boa.  
Lola: Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis (conta as velas do bolo e os outros ajudam) 
Pipoca: É um menino que fez seis anos.  
Lola: Eu vou soprar a vela (Fuuuuu). 
Pesquisadora: Vai, Lola!! 

 
É possível perceber que, assim que as crianças observam o texto visual e leem a palavra que aparece na 

página, elas iniciam o canto “Parabéns pra você”, entrando com extrema facilidade no jogo ficcional que o texto literário 
possibilita. Logo após cantarem essa música, comum nos aniversários, os pequenos leitores continuam no jogo, 
cantando também “Com quem será? Com quem será?”, outra canção típica em comemorações de aniversário. O 
episódio mostra como a participação da criança no processo de leitura de uma obra literária possibilita que ela 
enriqueça o texto lido com seu conhecimento cultural e com suas experiências. 

 
A criança será receptiva à poesia, e ao fantástico, na medida em que se sentir participante e não 
estranha, não puro espectador passivo. Na medida em que sentir e viver a linguagem como 
extraordinário movimento perpétuo, não como conjunto de estruturas invariáveis preexistentes. Em 
resumo, na medida em que se sentir livre diante da linguagem (HELD, 1980, p. 205). 

 
A conversa realizada a partir da leitura do texto visual e do texto verbal incentivou o grupo de crianças a recriar 

a obra no momento do diálogo, enriquecendo e ampliando as suas possibilidades interpretativas. Percebemos no 
episódio relatado como uma criança começa a contar as velas presentes no bolo, e outra, compreendendo a sua 
intenção, realiza uma inferência e diz “É um menino que fez seis anos”. No momento da leitura, as crianças 
desenvolvem estratégias, buscando construir sentidos para o que leem, a partir de experiências relacionadas ao texto. 

A seguir, temos a continuidade do diálogo das crianças iniciado a partir da imagem do bolo: 
 

Data: 27/03/2017 
Carlos: A gente tá falando de aniversário. Esse sábado eu fui numa festa. 
Pesquisadora: É? De quem? 

                                                           
8 Os nomes fictícios das crianças foram escolhidos por elas. 
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Carlos: Do meu primo. 
Churros: Me dá um presente? 
Pesquisadora: Toma (Faz um gesto como alguém que entrega algo “imaginário” para a criança). 
Churros: Eu vou abrir um laço. (Pega o “presente” e desfaz o laço) 
Carlos: Ele fez cinco. (Falando ainda do seu primo) 
Pesquisadora: O que tem aí? 
Churros: Tem... um brinquedinho. 
Pesquisadora: Toma um presente, Luffy (entrega algo “imaginário” para a criança. Todos entram no 
jogo que a leitura proporcionou.) 
Luffy: Obrigado. 
Pesquisadora: O que tem aí? Abre... 
Luffy: Ah! Legal! Meu videogame. 

 
Incentivado pelo tema, Carlos conta ao grupo que sábado havia participado de uma festa de aniversário de um 

primo. Churros pede à pesquisadora um presente e, quando esta atende a seu pedido, ele simula que está abrindo um 
laço. A pesquisadora, incentivada pela criatividade das crianças, pergunta “O que tem aí?”. O pequeno leitor então 
responde “Tem... um brinquedinho”. Observa-se que aquela pequena comunidade de leitores que se constituiu em 
torno da leitura de uma obra literária, realiza um pacto ficcional e entra profundamente no texto, dando asas à 
imaginação. “A leitura literária é associada à reflexão e à imaginação, quando estimula nossa percepção a romper com 
o automatismo da rotina cotidiana. Essa característica faz parte da função social da literatura” (PAIVA et al., 2006, p. 
25). 

O diálogo prossegue e as crianças vão ampliando o texto literário com sua criatividade e capacidade de 
imaginação. 

 
Data: 27/03/2017 
Pesquisadora: Toma, Pipoca... Um presente. O que tem aí? 
Pipoca: Tem um... patinete. 
Pesquisadora: (Dá para o Carlos) O que tem aí, Carlos? 
Carlos: Nada, Só um ovo. 
Pesquisadora: Um ovo? Ovo de Páscoa ou ovo de galinha? (Estava perto da Páscoa e as crianças 
falavam sobre esse tema com a pesquisadora. Crianças sorriem muito. Clima gostoso.) 
Carlos: Ovo de Páscoa.  
Pesquisadora: Toma, Lola. Um presente. Abre... (E faz o gesto com a mão, entregando o presente 
para a criança). 
Lola: Uma bicicleta! 
Pesquisadora: Uhuuu!!! (Com alegria) 

 
Durante os círculos de leitura, cada obra lida era discutida a partir das observações realizadas pelas crianças. 

Havia espaço para que elas fizessem comentários, associações entre partes do texto e perguntas. Muitas vezes, as 
questões apresentadas pela pesquisadora ao grupo norteavam-se pelas observações e perguntas propostas pelos 
pequenos leitores. Em geral, a fala deles era o ponto de partida para a conversação. 

O episódio transcrito expressa o quanto elas “entram” no jogo imaginário que é proposto pelo texto literário e 
aceitam participar desse jogo, de maneira criativa, construindo sentidos para o texto que é lido de forma compartilhada. 
Nessa perspectiva, cada criança foi dizendo o que tinha ganhado como presente da pesquisadora, listando brinquedos 
que pertencem ao universo infantil e que, possivelmente, gostariam de ganhar. Assim, ao serem perguntadas “O que 
tem aí?”, responderam videogame, patinete, ovo de Páscoa, bicicleta. Apenas uma imagem de um bolo e a palavra 
“canções” suscitou nos leitores uma conversação repleta de significados para aquele grupo. No caso do livro Coisa de 
gente grande, podemos afirmar que é da interação entre a palavra e a imagem que surgem os sentidos da obra. 
Sentidos esses que, conforme aconteceu na pesquisa, são ampliados quando o leitor pode participar ativamente do 
processo de leitura. Como afirma Rosenblatt (1994, p. 12), todo texto é um conjunto de símbolos que dependem do 
leitor para serem efetivados como tal. 

Os episódios transcritos acima revelam como cada criança vai imaginando o que ganhou de presente da 
pesquisadora num jogo de co-criação do texto do qual todos os leitores participam. 

 
[...] A criação poderosa e profunda em muitos aspectos é inconsciente e polissêmica. Na 
compreensão, ela é completada pela consciência e descobre-se a diversidade de seus sentidos. 
Assim, a compreensão completa o texto: ela é ativa e criadora. A compreensão criadora continua a 
criação, multiplica a riqueza artística da humanidade. A co-criação dos sujeitos da compreensão 

(BAKHTIN, 2003, p. 377-378, grifo nosso).    

 
Durante a pesquisa, procuramos lançar questões para incentivar a fala das crianças. No caso dos episódios 

recortados para este texto, a pergunta formulada pela pesquisadora foi “O que tem aí?”. Queríamos ouvir de fato a 
criança, conhecer a forma como ela interpretaria o texto visual e o verbal. A intenção era que os pequenos leitores se 
manifestassem durante todo o processo de conversação. Confirmamos, por meio dessas estratégias de conversação, 
que a leitura literária pressupõe “uma concepção dialógica da leitura [...] em que predomine a negociação de sentidos 
e sua permanente expansão” (CECCANTINI, 2012 In: BAJOUR, 2012, p. 11).  
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A seguir, trazemos outro episódio que nos mostra como as crianças estão abertas à conversação literária, em 
alguns casos, de forma surpreendente. 

 
Figura 3 – Coisa de gente grande, Planos 

 

  
 
Data: 27/03/2017 
Pesquisadora: Atenção... O que será? Tchan, tchan, tchan, tchan... 
Pipoca: (Lê) “Planos” (E completa em seguida) de vingança. 
Pesquisadora: Será que é de vingança? 
Lola: Ah! Já sei! É pra pegar uma coisa, porque eu tô vendo uma perna aqui. 
Pipoca: Tem uma mesa... 
Pesquisadora: Será que é plano pra fazer o quê? 
Lola: Tem uma criança aqui subindo pra pegar alguma coisa. 
Pesquisadora: Será o que ela quer pegar? 
Pipoca: Eu acho que ela quer pegar uma bicicleta que tá em cima do armário. 
Pesquisadora: Será que a bicicleta fica guardada em cima do armário? Churros, olha bem, o plano... 
Olha o que ela fez... 
Luffy: Empilhou. 
Pipoca: Empilhou as coisas. 
Churros: Ele tá pegando um brinquedinho. 
Pesquisadora: Um brinquedo? É? 
Pipoca: Eu acho que eu sei. Eu acho que ela vai pegar... eu acho que ela quer pegar... eu acho que... 
eu acho que era época de Natal nesse dia e eu acho que tem alguma, algum presente pra ela em 
cima do armário. 
Pesquisadora: Ah! Você acha que ela achou o presente de Natal? 

 
No início da interação, podemos observar que uma das crianças lê a palavra “Planos”, impressa na página do 

livro, e, logo em seguida, completa essa palavra com a expressão “de vingança”. Observa-se que a bagagem cultural 
da criança possibilitou que ela fizesse tal associação, lançando mão de uma expressão corrente: “planos de vingança”. 
As crianças estão imersas na cultura e se apropriam das expressões e usos da linguagem e esse conhecimento 
participa do processo de produção de sentidos que se confirmam ou se refutam. 

No episódio transcrito, a pesquisadora apresenta algumas questões para incentivar as crianças a falarem o 
que pensam sobre o texto minimalista: “Será que é de vingança?” Após essa pergunta, Lola observa com atenção o 
texto visual da página e diz: “Ah! Já sei! É pra pegar uma coisa, porque eu tô vendo uma perna aqui.” Aos poucos, o 
grupo vai construindo possíveis sentidos para as páginas do livro, observando indícios do texto visual e do verbal.  

O texto literário é aberto, polissêmico, por isso propício ao diálogo. “[...] acreditamos ter afirmado 
suficientemente que a abertura, entendida como ambiguidade fundamental da mensagem artística, é uma constante 
de qualquer obra em qualquer tempo” (ECO, 2005). A pesquisadora, ciente dessa abertura, continua a instigar o 
pensamento das crianças com perguntas que estimulam a percepção e o pensamento delas: “Será que é plano para 
fazer o quê?” Essas questões estimulavam os leitores a observar com atenção as pistas do texto, buscando construir 
os seus possíveis sentidos. Lola, atenta à imagem disponível, observa os detalhes e diz “Tem uma criança aqui subindo 
pra pegar alguma coisa”. Observa-se que há uma interação das crianças entre si, com a pesquisadora e com o texto.  

 
Ler colectivamente (em diálogo com a obra literária, em diálogo de leitor com outros leitores) é, com 
efeito, além de prazer estético, um modo apaixonante de conhecimento, o ensejo inestimável de 
participar activamente, ampliando a criação pelo comentário, pondo-se cada um à prova, jogando-se, 
inteiro, na aventura em que a palavra estética nos envolve, e ao mundo (COELHO, 1976, p. 45). 

 
A ampliação da criação ou da participação ativa das crianças que se destaca na análise pode ser vivenciada 

ao longo de toda a pesquisa, do primeiro ao último dia, em que aconteceram os círculos de leitura. Privilegiava-se, na 
condução das conversas, o olhar delas, a escolha delas, a voz delas. 
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Considerações finais 
 
 Procuramos garantir na pesquisa uma metodologia que nos permitisse ouvir o que as crianças diziam sobre os 
livros. A experiência vivenciada durante os nove meses de investigação nos possibilita afirmar que ler literatura de 
forma compartilhada “maximiza as potencialidades de cada criança” (VIGOTSKI, 2007, p. XXIX). 
 No caso específico do livro Coisa de gente grande, do qual transcrevemos neste texto alguns episódios, é 
possível afirmar que ele despertou a curiosidade, a atenção e o interesse das crianças. Como há um predomínio do 
texto visual sobre o verbal, constituído de apenas uma palavra e as imagens dialogam com o universo infantil, as 
crianças demonstraram apreciar a forma como essa obra se organiza. Com base nos dados, podemos afirmar que o 
livro conversa com a criança e desperta sua vontade de dizer algo mais sobre ele. 

Os dados coletados durante a investigação demonstram que as crianças são, a seu modo, capazes de emitir 
opiniões sobre as obras literárias e apontam, com segurança, os critérios utilizados por elas para escolher o que 
desejam ler. As cores utilizadas no projeto gráfico, particularmente na capa, o tamanho e disposição das imagens na 
página, a existência ou não de textos visuais no interior do livro são elementos que apresentam um significado especial 
para a criança no momento em que escolhem um livro para ler. 

Outro aspecto observado é o fato de que as observações das crianças, durante a leitura e no processo de 
conversação sobre um texto literário, relacionam-se profundamente às suas experiências de vida, aos seus repertórios 
culturais e ao conhecimento prévio que possuem sobre o tema abordado na obra. Essa participação situada das 
crianças nos leva, como destacou Kramer (1996, p. 13), a concebê-las na sua condição social de ser histórico, político 
e cultural.  
 A experiência realizada suscitou também questões relacionadas à intensa relação que as crianças estabelecem 
com o texto visual. Além de assumir um papel definidor em suas escolhas, o texto visual mostra-se essencial no 
processo de construção de sentidos dos pequenos leitores. A criança, estimulada pelo texto visual, cria situações, 
inventa cenas e possíveis desfechos. 

Vivenciar e conhecer de perto como as crianças interagem com o livro infantil tem nos mobilizado a pensar 
sobre a condição complexa da literatura infantil e do seu ensino. A pesquisa tem nos instigado a buscar, cada vez mais, 
a compreensão dos processos de recepção, que é o aspecto que nos interessa no campo da formação de leitores 
literários na infância. Acreditamos que é necessário dar visibilidade ao que pensam os leitores nesse processo, afinal 
muitos estudos se debruçam na conceituação do que é literatura bem como na análise das obras, sem, contudo, 
pesquisarem como acontece o processo de recepção das mesmas. A conversação literária é uma metodologia que 
abre muitas possibilidades de interação dos leitores com os livros e entre si. Esse tipo de abordagem permite que 
possamos, além de conhecer aspectos mais amplos da recepção do livro infantil pela criança, pensar em estratégias 
que considerem o processo de produção de sentidos em interações mais abertas e provocativas na escola. 
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RESUMO 
 
O artigo tem por objetivo apresentar uma análise do tema Personagens no processo de Alfabetização e Letramento, 
em uma perspectiva dialógica com a Literatura e a sua influência no ensino e aprendizagem. Pretende-se verificar 
quais as relações educacionais, como práticas sociais de leitura e de escrita, que se estabelecem a partir do contato 
de crianças com os personagens que lhes são favoritos, bem como compreender como a Literatura reflete sobre o 
letramento, o ato de alfabetizar e de ressignificar as experiências dos educandos, além de identificar as representações 
socioculturais e identitárias de narrativas que possuem o personagem como um herói ou um ídolo, no que tange à 
atribuição de significados ao universo infantil. Para tal, a análise foi embasada nos pressupostos teóricos da educação 
libertadora (FREIRE, 2011) e nos princípios da conscientização (FREIRE, 2016), sendo assim utilizou-se também 
conceitos, de outros autores relevantes, que valorizem a criança e as suas singularidades, e que respeitem a sua 
liberdade e as suas paixões, reconhecendo-a como atuante de sua aprendizagem; além de estudos sobre a 
Alfabetização, o Letramento, a Literatura, a criança e o papel da personagem no contexto escolar. O corpus da pesquisa 
é constituído por uma personagem o Steve ou “Minecraft”, que alguns educandos escolheram e que são seus 
motivadores, inserido na prática educacional. Cabe salientar que, através do contato com tais personagens de seus 
interesses, por meio de conteúdos e de práticas pedagógicas, as crianças adquiriram experiências sociais significantes 
e de aprendizagem que modificaram as suas percepções, resultando em saberes harmônicos com as suas vivências. 
 
Palavras-chave: Personagens. Literatura. Alfabetização. Letramento. Interesse da criança. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 

O presente projeto apresenta uma proposta de estudo fundamentada na perspectiva de Alfabetização e 
Letramento, em consonância com os pressupostos da Literatura, a fim de contribuir com análises e reflexões sobre o 
universo infantil e a sua instigante ligação com as relações sociais e representativas das personagens. No sentido de 
avaliar e compreender a hipótese levantada: como tais contatos e preferências por alguns personagens estabelecem 
subsídios para o ensino e aprendizagem dos educandos. Isto é, no intuito de verificar e responder ao problema da 
pesquisa: Existe uma aprendizagem significativa advinda da formulação do contato entre educando e o seu 
personagem preferido? 

 A abordagem deste objeto decorre da necessidade de refletir e lidar com o processo de alfabetizar a partir de 
conceitos culturais e sociais construídos no envolvimento entre o ato de contar histórias, conhecê-las e o fato de 
aprofundar uma respectiva relação de foco e interesse por personagens que formam valores convergentes com os 
princípios da alfabetização e letramento.  

O desafio da pesquisa leva a trabalhar com a hipótese de que a configuração de personagens integra o universo 
imagético das crianças lhes proporcionando uma capacidade de interação social e lhes possibilitando uma 
aprendizagem relativa à estrutura de comunicação. O que se propõe a pensar é de que forma as identidades 
fragmentadas, que são representadas em histórias, através dos personagens, desenvolve um aporte para o diálogo de 
vários saberes. 

Pretende-se, então, buscar traços que compõem o imaginário infantil, como elementos constitutivos de 
personagens presentes em diferentes narrativas e suportes que mais lhes agradam, e através desse real interesse, 
investigar e abrir possibilidades para encontrar sintonia com suas motivações, a fim de compreender como a criança 
vivencia e pensa sobre a experiência com o personagem por meio de leituras, escritas, desenhos ou imagens 
audiovisuais, bem como se alfabetiza.  

Já que alfabetizar é um processo de conscientizar, segundo Freire (2016), além de desenvolver nos seres 
humanos o ato de meditar, de interrogar e de transcender o conhecimento. Isto é, faz-se essencial considerar que o 
sujeito é capaz de transformar sua realidade, conforme motivado. Para realizar então a proposição da ação 
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transformadora nos sujeitos, destaca-se a imprescindibilidade de atributos que lhes fazem sentido e que condizem com 
a realidade histórica. 

Assim sendo, quando a criança participa e constrói seus conhecimentos com base no que lhe provoca 
determinado interesse, é possível analisar que há maiores chances do processo de alfabetização e letramento se 
efetivarem com maior sucesso, despertando-lhes uma aprendizagem significativa. Pois, pressupõe-se que de forma 
contextualizada, o desenvolvimento da leitura e da escrita ocorra de forma mais prazerosa e eficaz quando o assunto 
é de interesse da criança, no caso, o gosto por determinados personagens.   

A ligação que o leitor ou o interlocutor possui com a literatura deve ser vinda ora de um sentimento de prazer 
ora direcionada pela condução e didática do professor, logo é preciso pensar o efeito que há de advir dessa mediação 
feita a partir de indagações e das construções imaginárias em torno dos vários personagens que estão presentes nos 
contextos escolares e sociais das crianças. 

A pesquisa tem o intuito de compreender como os contatos com personagens de histórias e/ou jogos infantis 
estabelecem subsídios para o ensino e aprendizagem de crianças, no que tange ao processo de Alfabetização e 
Letramento, além de verificar as experiências criadas sob o aspecto da Literatura e os reflexos que ela proporciona no 
ato de alfabetizar e letrar, e também pretende-se mostrar como o personagem, herói ou ídolo, atribui significados 
socioculturais e identitários ao universo infantil. 

Dessa forma, será feita uma análise de uma personagem escolhida pelos educandos, de sete anos de idade, 
no ano de 2017. A personagem que eles têm grande apreço é o Steve do jogo Minecraft, juntamente com a reflexão 
das práticas pedagógicas realizadas e das experiências que se criaram, a partir do contato dos educandos com a 
personagem; e das quais podemos contemplar os resultados obtidos. 

A grande premissa deste trabalho consiste em verificar a importância de se levar em conta o real interesse das 
crianças pelos personagens que os circundam, a fim de perceber os conhecimentos oriundos de seus gostos veiculados 
as relações sociais e as experiências que se fazem desse contato, com base nos princípios da Alfabetização e 
Letramento, bem como comprometido com a perspectiva dialógica da Literatura Infantil. 

O trabalho está dividido em três capítulos: Literatura e o interesse da criança, Personagens – um aporte para 
o ensino e a aprendizagem; O contato entre o educando e o seu personagem preferido; os quais reúne vários exemplos 
e hipóteses que partem dos pressupostos teóricos da alfabetização, do letramento e da literatura, e que levam em 
consideração a aprendizagem advinda do interesse da criança pelo personagem e da formulação das relações entre 
ambos. 

 
 

2 LITERATURA E O INTERESSE DA CRIANÇA 
 
 
A literatura remete às origens da humanidade, advinda das tradições orais que se renovaram constantemente. 

Por esse viés, houve uma evolução dos cultos, das lendas e das canções até formarem o nascimento dos primeiros 
registros, a partir de desenhos, de pinturas e que se estenderam consecutivamente à criação da escrita e do alfabeto.  

E posteriori, com o surgimento das tecnologias, a linguagem inserida no sistema audiovisual, nos mecanismos 
digitais, nos hipertextos produziram novas significações referentes à comunicação. A literatura perpassa toda uma 
trajetória histórica, se modificou ao longo do tempo, e ainda se transforma de acordo com a dinâmica das vivências e 
do espaço, de modo que declara um patrimônio simbólico da transmissão de informações das relações do homem com 
o mundo. 

 Contudo, a literatura é essencial, pois atua no imaginário do ser humano, contribuindo para a linhagem do 
pensamento, das reflexões e de vários rumos inerentes à sua vida, com diferentes finalidades, dentre elas: promover 
a comunicação, a interação, a cultura, manifestar emoções, sentimentos e visões de mundo, além de demonstrar várias 
representações e identidades da sociedade. 

Essa proposta se faz relevante, porque a literatura na fase infantil é capaz de formar sujeitos críticos, pensantes 
e formadores de si mesmos, contribuindo para que a criança se alfabetize e tenha autonomia; nesse sentido também 
é pertinente considerar a literatura infantil tanto como arte11 quanto como objeto da prática pedagógica, pois a 
expressão de ideias, de inspirações e de valores estéticos sobre o mundo potencializa as experiências humanas, e se 
faz necessário a inserção desta no meio educacional, tendo em vista que a mesma colabora e muito para a aquisição 
de conhecimentos.    

As histórias são um tesouro que guardam a influência das primeiras civilizações, são provenientes das culturas 
do mundo inteiro, logo manifestam raízes, costumes, tradições e memórias que nos conscientizam e que tornam 
notáveis os saberes, os quais precisamos para estabelecer o conhecimento que nos promove a comunicação, os 
descobrimentos e as interações. 

A linguagem literária apresenta características e funções variadas que podem e devem ser exploradas tanto 
nas relações sociais quanto nas relações existentes no âmbito educativo. O autor Domício Proença Filho aborda 
elementos peculiares da linguagem literária e as prováveis relações que ela possui com a cultura, a língua e a literatura. 
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Sendo assim, o leitor convive de modo social com as circunstâncias de comunicação, sejam reais ou de nenhuma 
“realidade imediata”.  

Segundo Proença Filho (1997), a linguagem da literatura traz, em algumas situações, uma profundidade muito 
maior do que a da realidade imediatamente perceptível, e o discurso literário “encontra-se a serviço da criação artística”, 
logo ambos possuem multisignificados que quando se entra em contato, sabe-se ser algo “especial” por diferenciar-se 
da modalidade do uso cotidiano da linguagem. Vale ressaltar que o autor acrescenta que: 

 
O texto da literatura é um objeto de linguagem ao qual se associa uma representação de realidades 
físicas, sociais e emocionais mediatizadas pelas palavras da língua na configuração de um objeto 
estético. O texto repercute em nós na medida em que revele emoções profundas, coincidentes com as 

que em nós se abriguem como seres sociais. (PROENÇA FILHO,1997, p.7 e p.8). 

 
 

A criança percorre vários caminhos na constituição de seu aprendizado, alguns estimulados pelo contexto em 
que vive, outros pela escola. E partindo do pressuposto educacional de Maria Montessori, em que a criança é o centro 
de sua própria aprendizagem e em situações de liberdade manifesta suas preferências, é preciso respeitar suas 
individualidades e seus interesses.  

E este interesse da criança está estritamente ligado com o que a motiva, assim a literatura com sua linguagem 
envolvente desperta-lhe uma vontade e uma relação que coincide com seus saberes e vivências. Por fazer parte do 
seu imaginário: sonhar, fantasiar, brincar, inventar, aprender, a criança consequentemente se posiciona diante do que 
busca, observa e interpreta. 

 Proença Filho (1997, p.8 e p.9) assinala que a literatura permite o posicionamento diante do mundo, e tem 
como propósito a representação e a visão que se tem dele, repercutindo assim emoções coincidentes com as que os 
seres abrigam. Ele aponta que os receptores da linguagem literária compartilham com o artista de “um saber comum”, 
que está ligado ao seu universo cultural. E afirma que é possível através do texto literário alcançar os aspectos 
estéticos. Mais adiante, em sua obra, ele destaca que: 

 
 
A arte é um dos meios de que se vale o homem para conhecer a realidade. [...] Nesse jogo dialético, o 
homem busca aceder à interioridade de sua essência, para melhor saber de si e situar-se. E, no seu 
percurso existencial, tem procurado conhecer a si mesmo, o mundo, a sua relação com os outros, a sua 
relação com o mundo. Todo conhecimento se caracteriza como uma representação, como um tornar de 
novo presente a realidade em que vivemos, para que dela tenhamos uma visão mais clara e profunda, 
que escapa à nossa percepção imediata. Toda representação, nesse sentido, configura uma 
interpretação. “O homem é a presença de todas as determinações de uma interpretação. Rejeitá-las 
seria negar a própria existência. Portanto, o homem é um arranjo existencial definido, articulado, 
situado. É uma circunstância, dizia Ortega y Gasset” e lembra Archangelo Buzzi, na sua Introdução ao 
pensar. Esse interpretar se clarifica através de uma linguagem. (PROENÇA FILHO, 1997, p.14 e p.15). 

 
 
Proença Filho (1997, p.44) propõe que, dentre as características do discurso literário, há vários modos de o 

texto literário se realizar, seja em verso ou em prosa, e que abrange “um universo sócio-cultural e a dimensões 
ideológicas; sua natureza envolve mutações no tempo e no espaço”, logo aponta que a literatura também se transforma 
de acordo com as mudanças culturais. Evidentemente, essas representações também marcadas pelos personagens 
mudam.  

A criança é um ser humano que passa por várias fases até a puberdade, e ao longo de seu desenvolvimento 
faz descobertas essenciais à sua formação como pessoa e cidadã, portanto passa por uma série de aprendizados, no 
período chamado infância. Logo, entende-se que crianças são plenos de características diversas e de singularidades 
admiráveis, bem como apresentam diferentes indícios, vontades, desejos e interesses relativos às suas idades. No 
contexto escolar, estas especificidades são provas riquíssimas de informações que podem ser aproveitadas em favor 
da própria criança, a fim de transformá-las em aprendizes autônomos do seu próprio processo de construção do saber. 

Sendo assim, quando há o reconhecimento dos interesses que movem as crianças a se descobrirem e a se 
relacionarem com o mundo, permite-se que as suas ações sejam empoderadas, isto é, a partir do contato com o objeto 
que lhe chama atenção ou que lhe conquista abrem-se inúmeras possibilidades de aprendizagem. E se o seu gosto 
por determinado personagem lhe cause certa emoção e inspiração pode-se perceber que esta ligação tem um grande 
potencial para promover vivências de profundos conhecimentos, atrelados a práticas pedagógicas mágicas no sentido 
de misturar o prazer e o ato de aprender. 

Quando a criança tem o poder de livre escolha, ela realiza a autonomia no ato de conhecer, em conformidade 
com suas preferências, seja por objetos ou materiais oferecidos em um ambiente educacional adequado, e mediante 
às concepções de Maria Montessori (2017), as experiências de aprendizagem das crianças manifestam-se das suas 
próprias reações diante de suas necessidades e responsabilidades.  

Do ponto de vista de Montessori (2017, p. 60 e p.66), há de se considerar uma educação baseada na liberdade 
em que a criança manifeste suas ações espontâneas, “revelando sua própria natureza”, conquistando avanços e se 
aperfeiçoando num ambiente em que a liberdade tenha “um sentido profundo: trata-se de “libertar” a criança de 
obstáculos que impedem o desenvolvimento normal de sua vida”; ao passo que as crianças revelem vários critérios 
importantes para que a mestra possa guiá-la, através de uma educação escolar que:  
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[...] poderá fixar a atenção da criança sobre objetos particulares que tanto a impressionarão quanto 
puderem desenvolver-lhe o amor pela natureza, despertando nela sentimentos latentes ou perdidos. 
Proporciona-lhe motivos de atividade e, simultaneamente, conhecimentos que poderão interessá-la: eis, 
nesse como em qualquer outro ramo, as possibilidades da educação escolar. A criança, o maior 
observador espontâneo da natureza, sente, indubitavelmente, a necessidade de ter, à sua disposição, 
um material com que agir. (MONTESSORI, 2017, p.79). 

 
 

Montessori contribuiu muito para se repensar a educação, e propôs que, dentro de um ambiente educacional 
projetado, o professor deve observar as experiências, as ações e o crescimento da criança, do mesmo jeito que deve 
descobrir os interesses da mesma, a fim de compreender e libertar a natureza da criança, tal como deve oferecer 
possibilidades para a sua evolução. Perry (2017, p.10) no prefácio da obra de Montessori, acrescenta que para se 
estudar a metodologia montessoriana é necessário analisar “a criança, o ambiente e o educador”:  

 
Observar a criança é respeitar o seu ritmo, trazer-lhe motivos de interesse e facilitar constantemente a 
sua atividade. Quando analisamos esta visão da criança, percebe-se que Montessori se insere na 
filosofia de Aristóteles e de São Tomás de Aquino (De Magistro, q. 11, a.1, De Veritate): a criança 

necessita de seu corpo, de todos os seus sentidos para se relacionar com a realidade em redor, para 
pensar, para intelectualizar-se. E a sua vida volitiva a torna capaz de escolher. (PERRY, 2017, p.10) 

 
 

Logo, o trabalho de Maria Montessori apresentou resultados positivos aos novos parâmetros da educação e 
ainda continua a beneficiar seus seguidores e educadores, pois seus estudos se pautam em valorizar os interesses da 
criança, desenvolvendo a sua personalidade e o conhecimento a partir das suas iniciativas, liberdade e experiências 
sensoriais, as quais criam relações de autonomia, de independência e de possibilidades de aprendizado.  

 
 
2.1 PERSONAGENS - UM APORTE PARA O ENSINO E A APRENDIZAGEM        

 
O alicerce desta pesquisa encontra-se em reconhecer o interesse da criança por personagens que lhes 

agradam e as possibilidades de aprendizagem decorrentes desta relação, dentre elas, a alfabetização e o letramento. 
Advindas da prática de valorizar a liberdade desta, propõe-se um olhar atento e observador as suas especificidades, e 
assim partir para uma prática pedagógica condizente com sua realidade e sentimentos.   

O processo de alfabetização e letramento como elementos indissociáveis, segundo Soares (2017, p.64), 
acontece através de fundamentos e domínios da leitura e da escrita que se sustentam em um determinado contexto. 
Sendo importante destacar que as práticas sociais geram, através do envolvimento com os gêneros textuais e com a 
literatura, possibilidades do uso da língua em situações reais, que perpassam e indicam experiências sociais e de 
aprendizagem de forma simultâneas. 

Conforme Magda Soares (2017, p.149-151), o “alfabetismo” compreende a aquisição daquele que aprende a 
ler e a escrever, mas engloba não só a posse dessas habilidades, como também a prática social, e refere-se a um 
conjunto de comportamentos que se agrupam em dimensões: individual e social. E ainda acrescenta que é um 
fenômeno muito amplo, que abrange várias teorias e metodologias, e discussões sobre seus princípios. 

Na perspectiva da dimensão social, Soares (2017, p.155) coloca que o alfabetismo caracteriza-se por fazer 
uso das habilidades de leitura e de escrita em determinadas situações e contextos específicos, de acordo com “as 
necessidades, os valores e as práticas sociais” que são estabelecidas em um contexto social; e a dimensão individual 
foca-se nas variadas habilidades que constituem o alfabetismo, como o ler e escrever que apresentam distinções, mas 
que são processos que caracterizam uma pessoa alfabetizada quando sabe fazê-los com compreensão. Ainda sobre 
o livro de Soares, em uma resenha escrita por Claudia Gewehr Pinheiro e Patrícia Moura Pinho, é relevante considerar 
seus pensamentos sobre Paulo Freire: 

 
Para ilustrar essas muitas facetas da aprendizagem, em Articulando concepções e práticas, como é 
assim intitulada a parte final do seu livro, Soares retoma o artigo “Paulo Freire e a alfabetização: muito 
além de um método” (de 1998), a fim de resgatar a indissociabilidade entre concepções e práticas, 
considerando trabalho desse autor como um dos que mais expressa essa integração. A autora 
considera uma redução considerar o trabalho de Freire como estritamente ligado a um método de 
alfabetização de adultos. Para ela, Paulo Freire criou uma concepção de alfabetização inserida numa 
nova concepção de educação, “(...) uma concepção de educação como prática da liberdade, educação 
como conscientização; e disso, realmente, foi ele o inventor” (p. 119). Assim, Soares aponta que, ao 

selecionar palavras geradoras que surgem de temas geradores, a proposta de Freire procura abranger 
situações existenciais dos alfabetizandos, além de enfatizar também a aprendizagem das relações 
fonema-grafema. Segundo a autora, “(...) é uma concepção que põe o método a serviço de uma certa 
política e filosofia da educação (...)” (p. 120). Dessa forma, Freire valeu-se de métodos de alfabetização 
já existentes, concebendo-os em suas dimensões política e ideológica. (PINHEIRO; PINHO, 2004, 
p.242) 
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Adquirir os domínios da leitura, da escrita e da oralidade é fundamental para possibilitar que a criança se 
alfabetize e vivencie suas experiências sociais. Daí a necessidade de um processo educativo que não abra mão de 
uma educação libertadora, como Paulo Freire (2011) focou, assim sendo, uma educação voltada para o sujeito e suas 
singularidades, reconhecendo-o capaz de refletir criticamente sobre o seu mundo para então transformá-lo. Freire 
(2011, p.28) afirma que sempre viu a alfabetização como um “ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo, 
como um ato criador” e em sequência argumenta que: 

 
Daí que não pudesse reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, da sílaba ou das letras [...] o 
processo de alfabetização tem, no alfabetizando, o seu sujeito. O fato de ele necessitar da ajuda do 
educador, como ocorre em qualquer relação pedagógica, não significa dever a ajuda do educador anular 
sua criatividade e a sua responsabilidade na construção de sua linguagem. (FREIRE, 2011, p.28) 

 
Com efeito a atingir e integrar os envolvidos para conscientizá-los, a concepção de Freire vai além de uma 

educação visando apenas os adultos, seus princípios e reflexões merecem e devem abarcar o universo infantil, pois 
nutrem-se de sentido, de amor e de respeito pelos educandos. Então, olhar o educando como responsável por seu 
aprender também é permitir que ele tenha liberdade, interesses próprios e escolhas que o leva a criar experiências 
significativas de aprendizagem.  

Segundo Ducrot e Todorov (1972 apud BRAIT, 1990, p.11) “as personagens representam pessoas, segundo 
modalidades da ficção”. Sendo assim, vários personagens foram criados, recriados e ainda são inventados, ao longo 
da história, com algum objetivo, através de algum tipo de produção (seja escrita, desenho, dramatização ou 
cinematográfica, etc.), contudo faz-se necessário a importância de uma leitura não ingênua, atenta aos mais variados 
valores estéticos e não estéticos. 

Fátima Miguez (2009, p.19) enfatiza que “ler e ver se inter-relacionam, então, de forma dinâmica, na prática 
poética da leitura”, pois a partir de tal prática descobre-se a relação entre “o sujeito leitor e o texto contemplado”. Além 
de a autora compartilhar um pouco sobre a história de Ruth Rocha, “O menino que aprendeu a ver” e explicitar que “o 
personagem leitor elucida, assim, a questão da leitura como um ato de percepção crítica da realidade. João 
compreendeu que aprender a ler é aprender a ver, é ampliar sua visão de mundo” (MIGUEZ, 2009, p,19). Assim, ela 
também destaca que: 

 
Só libertando o imaginário da criança é que ela conseguirá descobrir as várias possibilidades de 
conhecer e interpretar a vida, as pessoas, o mundo. A leitura enquanto ato individual, espontâneo e 
interior não deve ser manipulada como dever de sala de aula, pelo contrário, ela deve ser expressão 
de um sentimento íntimo de prazer. É o prazer de ver, ler e descobrir o mundo através da literatura. 
(MIGUEZ, 2009, p. 29 e p. 30). 

 
 

Todos os personagens nascem da Literatura, do ato imaginário de expor: figuras, imagens e projeções de 
pessoas e vidas e, por conseguinte, do processo de refletir, sentir e contemplar um cenário lúdico e fictício. Anatol 
Rosenfeld, na obra “A personagem de ficção”, argumenta que o papel da personagem resulta da “apreciação estética”, 
no entanto, com alguns “limites12” e também que pressupõe uma certa “liberdade – o imenso reino do possível”; logo 
acrescenta que:  

 

A ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem pode viver e contemplar, através de 
personagens variadas, a plenitude da sua condição, e em que se torna transparente a si mesmo; lugar 
em que, transformando-se imaginariamente no outro, vivendo outros papéis e destacando-se de si 
mesmo, verifica, realiza e vive a sua condição fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de 
desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua própria situação. A plenitude de 
enriquecimento e libertação, que desta forma a grande ficção nos pode proporcionar, torna-se acessível 
somente a quem sabe ater-se, antes de tudo, à apreciação estética que, enquanto suspende o peso 
real das outras valorizações, lhes assimila ao mesmo tempo a essência e seriedade em todos os 
matizes. Somente quando o apreciador se entrega com certa inocência a todas as virtualidades da 
grande obra de arte, esta por sua vez lhe entregará toda a riqueza encerrada no seu contexto. 
(ROSENFELD, 1974, p.48). 

 
 

 
Ainda Proença Filho (1997, p.50-51) considera que: “Os personagens dão condição de existência ao enredo”, 

porque podem viver ou participar da história; e também podem ser classificados: 
 

a) por sua natureza – quando podem ser: Seres humanos [...] Coisas [...] Animais [...] elementos da 
natureza [...]; b) pela variedade – quando podem ser: Individuais [...] típicos [...] caricaturas [...]; c) 
pela função que desempenham – quando podem ser: Protagonistas [...] antagonistas [...] o narrador 

[...]. (PROENÇA FILHO, 1997, p. 50-51).  
 

 

                                                           
12 Pois, “mesmo dentro da moldura da área lúdica não ocorre a suspensão total das responsabilidades” 
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De qualquer modo, é relevante pensar que as diferentes características das personagens e suas inter-relações 
atraem e motivam não só as crianças, mas também todo espectador que se deixe envolver por aquilo que o liga ou o 
inspira, seja um sentimento, uma atração física, psíquica ou social. Nessa perspectiva, tais personagens inseridos em 
uma narrativa influenciam o educando a pesquisar sobre, a se envolver e a interagir, de modo a fazer o uso da leitura 
e da escrita em determinadas situações, fato que pode possibilitar o ensino e a aprendizagem de uma maneira 
inspiradora para o educando. A autora Mortatti destaca que: 

 
Dentre os bens culturais, encontram-se a leitura e a escrita como saberes constitutivos das sociedades 
letradas e que devem propiciar aos indivíduos ou grupos sociais não apenas acesso a ela, mas também 
participação efetiva na cultura escrita. A apropriação e utilização desses saberes é condição necessária 
para a mudança, do ponto de vista tanto do indivíduo quanto do grupo social, de seu estado ou condição 
nos aspectos cultural, social, político, linguístico e psíquico. No entanto, os significados, usos e funções 
desses saberes, assim como as formas de sua distribuição, também variam no tempo e dependem do 
grau de desenvolvimento da sociedade. (MORTATTI, 2004, p. 100). 

 

As práticas pedagógicas também devem proporcionar o contato das crianças com os seus personagens 
favoritos, valorizar seus interesses em busca de desencadear oportunidades de aprender que fazem mais sentido para 
elas.  A fim de desenvolver e obter sucesso na alfabetização, deve-se expandir as habilidades de leitura, de escrita e 
de oralidade, considerando as suas funções sociais e os seus diferentes contextos. 

A intervenção do professor também se faz necessária, pois o alfabetizar e letrar são caminhos que requerem 
um conjunto de práticas escolares significativas, e principalmente que vise o respeito ao aluno, que é sujeito e atuante 
de sua aprendizagem.  De acordo com a concepção de Paulo Freire, o processo de alfabetização deve estabelecer 
uma conexão com uma prática libertadora, em que é possível ler o mundo através de sua própria realidade e 
motivações.  

Logo, isto depende também da didática do professor em tratar e abordar temas que referenciam os gostos dos 
educandos, focando em personagens que lhes chamam atenção e lhes despertem emoções, imaginação e saberes. 
De modo que, as práticas mediadas com planejamento, pesquisa, reflexão e respeito pelo interesse real ou condizente 
com a realidade das crianças lhes atribuam um sentido verdadeiro, imbricado por essa ligação com a literatura e seus 
personagens.  

 
 

2.2 O CONTATO ENTRE O EDUCANDO E O SEU PERSONAGEM PREFERIDO 
 

 
A principal razão para a escolha e utilização do panorama teórico-metodológico é a observação aprofundada 

das situações de ensino e aprendizagem que são estabelecidas no processo de Alfabetização e Letramento, em 
especial a se tratar da relação dialógica da Literatura, em função do contato de crianças com seus personagens 
favoritos, e então consolidar o interesse destas aliadas às práticas sociais e pedagógicas. 

O corpus da pesquisa será formado pela seleção de uma personagem do Minecraft13, no caso, o personagem 
principal que compõe o jogo: Steve – chamado também de “o jogador”; e que em especial, foi escolhida por educandos 
do 2º ano de uma escola municipal da cidade de Prados, no ano de 2017; e que vale ressaltar que as crianças em 
muitas das vezes chamavam o Steve de o Minecraft. Logo, serão analisados o contato das crianças com a personagem, 
a fim de produzir uma reflexão e descrição sobre os subsídios criados e compartilhados na prática educacional.  

Os procedimentos14 para o estudo pretendem relatar: quem é a personagem; o porquê do interesse\ou ligação 
por determinado personagem; quais experiências se criam a partir do contato educando e personagem; e quais os 
resultados obtidos com a prática pedagógica em relação à Alfabetização e Letramento, especificamente, no que se 
refere ao papel da Literatura nesse processo. 

O Steve (ou o Minecraft para as crianças), é um jogador que explora os ambientes, constrói através dos blocos, 
tenta sobreviver e segue o jogo se aventurando e criando novos espaços e objetos; e também é a inspiração e paixão 
de educandos do 2º ano (2017), representa para eles uma espécie de herói, em que através de um jogo de videogame 
é possível participar de situações adaptadas e semelhantes a um conjunto de ações da vida cotidiana, dependendo do 
contexto ou fase do jogo. Tal personagem despertou tanto o interesse deles, que foi possível observar eles 
mencionando em suas conversas entre os colegas, além de demonstrarem uma alegria ao citar, ao comunicar e até 
mesmo em desenhar, em escrever o nome e ao contar as histórias sobre a personagem.  

Ao se expressarem com tamanho entusiasmo, verificou-se que a introdução de tal personagem às atividades 
proporcionou alguns resultados, já que tal ligação estimulou os alunos a pensarem sobre diversas circunstâncias e a 

                                                           
13 O game Minecraft foi criado pelo suíço Markus “Notch” Persson, em 2009. Até o início de 2014, já havia vendido mais de 35 
milhões de cópias¹¹, com mais de 100 milhões de usuários registrados em seu site oficial. Originalmente feito para PC, o jogo está 
disponível também para as consoles PlayStation3 e Xbox360 e pode ser jogado off-line ou on-line, sozinho ou com outros players. 
Esse game não nasceu como gênero educativo, mas foi adotado por mais de mil escolas, em todo o mundo, nas diversas disciplinas 
curriculares. (SOUZA; CANIELLO, 2015, p.39 e p.40) 
 
14 Procedimentos: (1) investigação e descrição da personagem; (2) análise do motivo de interesse por tal personagem (3) reflexão 
sobre as experiências decorrentes do contato das crianças com a personagem; e (4) identificação dos efeitos obtidos através de 
práticas pedagógicas. 
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adquirirem bens culturais como a leitura e a escrita, como de fato se sucedeu com grande êxito. E o motivo de interesse 
dos educandos pelo Steve ou Minecraft está atrelado ao envolvimento com a ludicidade e ao imaginário infantil, por se 
tratar de um personagem motivador, o qual pode-se criar o seu próprio enredo no jogo de videogame.  

  Luciana Coutinho Pagliarini de Souza e Angelica Caniello, no artigo “O potencial significativo de games na 
educação”, explicam a importância dos games no contexto escolar, e no caso, analisam sobre o game Minecraft. E de 
acordo com as autoras, “a linguagem do game” apresenta “ludicidade e interação”, bem como citam a autora Lucia 
Santaella, que detalha que o jogo envolve várias “categorias do lúdico: ordem, tensão, movimento, mudança, 
solenidade, ritmo e entusiasmo”. Além de complementarem que “o lúdico é o lugar no qual as forças da razão e da 
sensibilidade se fazem presentes e, por ser um componente fundamental em um jogo, é o maior responsável pelo 
potencial de desenvolvimento de habilidades socioafetivas e cognitivas”, (SANTAELLA, 2013 apud SOUZA; 
CANIELLO, 2015, p. 39). 

Os conteúdos abordados como português, matemática, ciências, geo-história e artes, englobaram contextos 
dos quais os educandos estavam vivenciando, assim através de questionamentos e discussões foram relacionadas 
menções ao tema Minecraft, como por exemplo, associando o personagem ao ensino do aprendizado dos cinco 
sentidos, das noções corporais, da identidade, da localização, das figuras geométricas, da contação de histórias, entre 
outros, além do uso do diálogo e das interações entre os colegas. Outros exemplos de atividades foram: a construção 
semelhante do boneco Steve ou Minecraft, feito a partir da reciclagem de caixa de leite, cartolina e placas de E.V.A., 
bem como foram realizados desenhos e coloridos feitos pelas crianças, leitura de livros e reflexões sobre a 
personagem, brincadeiras e outras atividades didáticas adaptadas. 

Ao explorar esse tema do personagem Minecraft, o processo da Alfabetização e do Letramento dialogou com 
a perspectiva da Literatura, e foi desenvolvido com sucesso, diante das possibilidades que foram planejadas e 
executadas. É preciso pensar na conexão da realidade do educando com a prática pedagógica, e principalmente ter 
como foco o interesse do aluno, que no caso constituiu-se pela preferência por algum personagem que o agradava e 
o motivava, assim valorizou-se a sua participação na construção do seu próprio conhecimento.  

Contudo, além do resultado ser positivo diante desse posicionamento educacional, percebe-se que essa prática 
gerou várias experiências significativas para os educandos, as quais pode-se considerar como: a aquisição da leitura 
e da escrita, a superação de seus esforços, as interações sociais, bem como a conquista de diferentes habilidades e 
competências relacionadas aos diferentes conteúdos, atingindo estados de alegria e satisfação ao trabalharem com a 
personagem que gostavam e admiravam, pois a prática foi revestida de sentido. 
 
 
2.3 METODOLOGIA 

 
 
O método da pesquisa utilizado é o qualitativo e bibliográfico, portanto, aborda um estudo descritivo de 

características e relações existentes na realidade investigada, como o interesse da criança e a influência da literatura, 
o papel da personagem na construção do ensino e da aprendizagem e como ocorre o contato do educando com seu 
personagem preferido, além de especificar seus êxitos.  

Para tal, foram selecionadas algumas experiências em sala de aula, conforme já foi explicado, focando-se no 
personagem Steve ou Minecraft que as crianças têm uma determinada paixão e interesse, sobretudo visou-se o 
pensamento de que o sujeito é o principal atuante de seu processo de aquisição de conhecimentos. Verificou-se 
também atividades adaptadas e relacionadas ao tema do personagem: Steve ou Minecraft, associadas a práticas 
condizentes com a realidade e pensamentos da turma do 2º ano (2017) de uma escola municipal de Prados.  

Assim, a análise dessa pesquisa se orientou pelas categorias teóricas de Paulo Freire, Magda Soares, Maria 
Montessori, Domício Proença Filho, além de outros importantes autores que fundamentam e contribuem para a 
construção da investigação.  

Logo, a utilização do quadro teórico-metodológico foi conduzida por práticas de uma educação consciente, 
libertadora que compreendem a criança como um ser abrangente de especificidades que precisam ser valorizadas, 
tanto no que diz respeito à sua liberdade quanto à suas paixões. Além disso, são levados em conta, as concepções da 
Literatura, da Alfabetização e do Letramento que asseguram saberes essenciais à vida dos educandos. 

 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nota-se, conforme os dados apresentados, que a experiência do contato das crianças com seus personagens 

favoritos possibilitou transformações relevantes no processo de Alfabetização e Letramento. A partir deste 
envolvimento, realizou-se uma significativa aproximação do universo infantil com o literário, além de desenvolver 
conhecimentos necessários, como a leitura e a escrita, entre outras competências. 

Dessa forma, verifica-se que, a Literatura configurada pela categoria da personagem é capaz de produzir, na 
criança, saberes fantásticos, visões de mundo e representações de identidades e valores que desenvolvem as relações 
sociais, afetivas e cognitivas. 

Com base, nas concepções de liberdade e de conscientização, entende-se que a configuração do saber se faz 
por meio do respeito, do diálogo e de dimensões que levem a criança a refletir, a atuar e a construir seu próprio 



30 
 

conhecimento. E para isso, é necessário considerar a sua efetiva participação, bem como suas paixões e 
responsabilidades diante do aprendizado. 

É apropriado também um posicionamento dedicado do educador, voltado em fazer com que o educando atinja: 
autonomia, criticidade, transformação e a aquisição de um novo olhar sobre o mundo e as suas vivências. Contudo, é 
importante que a prática pedagógica seja marcada pela reflexão, pela valorização do interesse e gostos particulares 
dos educandos e por atributos que fazem sentido com as realidades dos mesmos. 

Tal fascínio por uma personagem é um atrativo instigante, pois é permeado por um conjunto de atributos sociais 
que podem ser utilizados nas práticas educacionais.  Assim, o tema da personagem pode ser um recurso de 
encantamento para as crianças e uma fonte de possibilidades para o educador trabalhar. E com amor e respeito pelo 
olhar do educando pode-se evidenciar um percurso ou uma trajetória repleta de saberes maravilhosos que poderão 
ser gratificantes para todos os envolvidos do processo de ensino e de aprendizagem. 
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FIGURA 2 – FONTE PRÓPRIA 

 

 

 
 

 
ENTRE LER, IMAGINAR E RECONTAR: 

produção de narrativas a partir da leitura do livro Bárbaro 
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Introdução 
 
 Desde muito tempo as narrativas orais são usadas como ferramentas de comunicação e interação social. O 
narrador que dialoga entre as suas experiências e as experiências observadas, e as transforma em narrativas capazes 
de encantar ou causar espanto em seus observadores se torna cada vez menos encontrado, como diz o próprio 
Benjamin (1987, p. 197), “[...] são cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente”, pois o narrador 
não é apenas um leitor comum. Walter Benjamin (1987) define o narrador como alguém que narra sua própria vida a 
partir das experiências, mesmo que não sejam suas próprias essas experiências. Nesta afirmação, agrupam-se 
também as experiências leitoras do sujeito, favorecendo assim suas narrativas. 
 

Assim definido, o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não para alguns 
casos, como provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. Pois pode recorrer ao acervo de toda 
uma vida (uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência 
alheia. O narrador assimila à substancia mais intima daquilo que sabe por ouvir dizer seu dom é poder 
contar sua vida. (BENJAMIN, 1987, p. 221) 

 
Refletindo sobre as experiências do narrador, entendemos que as experiências leitoras favorecem, também, o 

ato de narrar histórias para outros. Neste viés, ao discutir sobre a ideia de “Olhar livros como paisagens”, Ramos (2013, 
p. 31) descreve a leitura como atividade de apreciação, em que as imagens são como paisagens do real atrelado ao 
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imaginário infantil. As imagens nos livros infantis proporcionam reflexões às crianças e posteriormente à compreensão 
do que está ao seu redor. Mais adiante, Ramos (2013, p. 31) refere-se à leitura de imagens como uma ação que “[...] 
pede entrega e envolvimento emocional”, demonstrando, assim, que ler imagens é realmente ler-se a si mesmo, 
envolvendo-se completamente na paisagem do livro-imagem. 

Ainda sobre os livro-imagem Ricardo Azevedo (1999, p. 4) os define como livros que contam histórias utilizando 
imagens: 

 
Livros de imagem: são aqueles que contam histórias através de imagens, abdicando do texto verbal. 
Na verdade, podem ser didáticos ou não. Muita gente, curiosamente, acredita que os livros de imagens 
foram concebidos tendo em vista, exclusivamente, crianças pequenas, não alfabetizadas. Ora, vivemos 
num tempo onde a linguagem visual é extremamente representativa e faz parte da nossa vida cotidiana, 
vide o cinema, a televisão, vídeos, CD-roms, clips, publicidade etc. Não há nada que impeça um livro 
de imagens de ser dirigido, por exemplo, ao público adulto. Em outras palavras, os livros de imagem 
correspondem a uma linguagem que pode ser empregada de diversas maneiras. (AZEVEDO, 1999, p. 
4) 

 
Os livros-imagem compõem a esfera dos livros de literatura infantil que são criados, organizados e editados 

com certa intencionalidade desde seu enredo narrativo, até a forma, cores e tamanhos, para atrair a atenção das 
crianças. No sentido da literatura infantil, Dalcin (2013) chama atenção para compreender as imagens como forma de 
texto, quando coloca que há a necessidade de: “Compreender a literatura não só como conteúdo, mas como uma forma 
de ver e olhar; observar a ilustração não como mero desenho interpretativo do texto, mas como escrita” (DALCIN, 2013, 
p. 60). Os livros-imagens trazem a possibilidade para a criança ler pelos próprios sentidos, sem a necessidade do 
auxílio da voz de um narrador. 

Esta pesquisa baseia-se na importância das narrativas ao questionar: de que modo as crianças, que ainda não 
dominam o código escrito, articulam a construção de narrativas orais a partir de um livro-imagem?  

Em busca de respostas, realizamos uma pesquisa de campo, com a proposta de construir uma narrativa oral, 
a partir da leitura de um livro-imagem, com crianças de 4 a 8 anos de idade, no ambiente escolar. Para este estudo, 
escolhemos o livro Bárbaro, de Renato Moriconi (autor/ilustrador), por se tratar de um livro-imagem que apresenta uma 
história sequenciada contada apenas com ilustrações, num enredo narrativo com desfecho inusitado.  

Percebemos que, mesmo a criança não dominando o código escrito, é capaz de realizar diversos tipos de 
leitura, até porque a atividade leitora não se prende somente à decodificação. Isso deve-se ao fato de que a leitura na 
educação infantil beneficia a construção de um espírito investigativo e questionador, favorecendo um espaço em que 
a criança exerça ações de um leitor ativo e crítico, capaz de dialogar com o texto, com o autor ou ilustrador e, a partir 
deste diálogo, construir sentidos necessários para cada leitura realizada. 
 Diante disso, neste trabalho assumimos como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa qualitativa, 
de caráter descritivo, a partir das gravações em campo, realizada com crianças de 4 a 8 anos, em que observamos 
como a produção de texto ocorreu na oralidade com a releitura do texto visual. Para auxiliar a reflexão teórica apoiamos 
nos estudos de Vygotsky (2008), sobre o processo de formação e relação entre a linguagem e o pensamento, bem 
como na concepção e linguagem de Bakhtin (2006), como processo enunciativo e interativo, na concepção de leitura 
de imagens de Ramos (2013) e Santaella (2012). 
   

1. A leitura de livros-imagens 
 

 A imagem nos livros infantis, antes vista e entendida apenas como um complemento ou um ornamento para o 
texto escrito, agora passa a compreender a esfera da literatura infantil, como um espaço de múltiplas possibilidades e 
experiências os livros-imagens são criados pensando na amplitude da leitura. Em sua pesquisa Dalcin, ao desenvolver 
uma pesquisa sobre o livro-imagem, de autoria de Odilon Moraes, comenta uma frase do ilustrador que diz que “A fala 
da criança está impregnada de licenças sábias, como ‘o avestruz é a girafa dos passarinhos’. Alguém consegue melhor 
definição? Por isso vejo o universo infantil como uma tentativa de compreensão das coisas, e que dá lugar à construção 
do imaginário”. (DALCIN, 2011, p. 57). 
 Neste sentido, o universo da imaginação infantil favorece o desenvolvimento amplo da criança, inclusive na 
construção das narrativas. Os livros-imagens colaboram para o desenvolvimento das habilidades necessárias para 
alimentar a criação e o imaginário infantil. Diante disso, podemos questionar: qual o papel da imagem na construção 
do pensamento? Como a criança justifica a oralidade ao narrar uma história? De que forma a linguagem é utilizada 
como expressão oral no processo de criação imaginária?  

Nesta perspectiva, Santaella (2012, p. 106) nos apresenta que a imagem desempenha um papel fundamental 
na construção do pensamento sendo considerada “informação para aqueles que não sabem ler nem escrever, as 
imagens passam a ser, cada vez mais, peças fundamentais na transmissão de conhecimento”. Segundo a autora, as 
imagens dos livros infantis são definidas como um tipo de texto, ampliando a possibilidade de leitura, mesmo para 
aqueles que não são capazes de decodificar o texto escrito. Por este motivo, o objeto desta pesquisa são as narrativas 
construídas na oralidade a partir de um livro-imagem. 

Se o livro-imagem, como texto visual, autoriza uma atividade leitora, entendemos que ler é uma ação presente 
no cotidiano do ser humano, porém, nem sempre está ligada à leitura de um código linguístico. Para Goulemot (1996, 
p. 107) “leitura é sempre produção de sentido”, sendo que cada pessoa atribui um tipo de sentido específico para a  
leitura que realiza. Amplia-se a significação do ato de ler quando se toma como referência as várias possibilidades de 
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leitura, como em obras de arte, imagens, fotografias, livro-imagem, expressões teatrais, sinais, cores, melodias, por 
exemplo. Neste caso, a leitura vai além do olhar para algo, mas adentra no imaginário transformando-se em ato 
cognitivo, potencializa a esfera da compreensão, da sensibilidade e da emoção.   

O documento oficial Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNEI publicado em 1998, ao 
apresentar orientações aos professores, já descrevia a leitura como: “[...] um processo em que o leitor realiza um 
trabalho ativo de construção do significado do texto, apoiando-se em diferentes estratégias, como seu conhecimento 
sobre o assunto, sobre o autor e de tudo o que sabe sobre a linguagem escrita e o gênero em questão”. (BRASIL, 
1998, p. 133) 

Recentemente a Base Nacional Curricular Comum (BRASIL, 2017) descreve que a criança desponta 
curiosidade com relação à cultura escrita, em diferentes atividades, como ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, 
ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua 
concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. 
Frente a isso, o documento ressalta na Educação Infantil, para este processo de inserção numa cultura escrita deve-
se considerar o que as crianças sabem e quais as curiosidades que manifestam. As experiências com as atividades de 
leitura literária mostram uma possibilidade de estímulo à imaginação e à ampliação do conhecimento de mundo, visto 
que “o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes 
gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas 
de manipulação de livros”. (BRASIL, 2017, p. 41) 
 Sendo a leitura uma ação de construção efetiva, seja do significado estabelecido pelo texto ou do sentido criado 
pelas particularidades individuais do leitor, a sua prática é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e discursivo. 
De acordo com Paulino (2001, p. 22) “Ao ler, um indivíduo ativa seu lugar social, suas vivências, sua biblioteca interna, 
suas relações com o outro, os valores de sua comunidade”. 
 Neste sentido, compreende-se que quando a criança realiza a leitura de imagens, no caso, não se limita 
somente ao que está posto pelo autor ou pelo ilustrador do livro de literatura, a criança é capaz de interagir com a 
história por meio de sua imaginação em ligação com as suas experiências pessoais e sociais. Além de favorecer 
experiências individuais, a leitura possibilita a criação, a imaginação e o diálogo. A relação dialógica realizada não 
ocorre de forma separada entre os pares, ou seja, entre a criança e o texto ou entre a criança e o autor, mas entre uma 
tríade criança-autor-texto, segundo Reys (2010). A partir desta relação tríade possibilita-se um diálogo entre as leituras 
já realizadas pela criança. Como coloca Goulemot (1996, p. 114), este diálogo entre os textos torna-se importante, pois 
favorece a “intertextualidade que fundamenta a leitura”, este relacionamento entre textos, no imaginário pessoal, auxilia 
a compreensão de leituras já realizadas, desencadeando acréscimos a conhecimentos sobre um determinado tema ou 
situação, em adição às futuras leituras que ainda poderão ser realizadas pelas crianças.  

Todas as leituras efetivadas encaixam-se em uma biblioteca interior Goulemot (1996, p. 115), que, conforme 
Paulino (2001, p. 22), serve tanto para a leitura, quanto para a escrita. A partir do momento em que a leitura é 
compreendida como o processo de construção de sentido, entendemos que esta biblioteca interior, segundo Paulino 
(2001, p. 22), guarda os sentidos criados, juntamente com as referências das leituras realizadas. 
 Ainda sobre os sentidos, o autor coloca suas intenções no livro, mas a interpretação é livre para o leitor. A 
possibilidade de reconstrução da história favorece os possíveis diálogos entre a tríade leitor-texto-autor e as leituras 
relacionam-se com as experiências da vida do leitor, construindo assim, um novo sentido. “Embora o texto carregue o 
sentido pretendido pelo autor, ele é polissêmico e, como tal, oferece possibilidades de ser reconstruído a partir do 
universo de sentidos do receptor, que lhe atribui coerência através de uma negociação de significados”. (FERREIRA; 
DIAS, 2004, p. 440). 
 O contato com diversas leituras é uma maneira de desenvolver uma atitude leitora cada vez mais aguçada na 
criança, pois contando com a biblioteca interior, segundo Paulino (2001, p.22), a criança pode acessar suas diversas 
leituras, compará-las e examiná-las. De acordo com esta pesquisa, as marcas orais e a sequenciação das histórias 
evoluem juntamente com o desenvolvimento infantil. Aos 4 anos de idade, a oralidade expressa de acordo com o 
sentido da visão, ou seja, a criança descreve o que vê diretamente. A partir do desenvolvimento do seu discurso oral 
e também de sua construção imagética, a criança passa a complementar o que os olhos veem, pois sente necessidade 
de expressar o que a imaginação cria. 

Na última faixa etária pesquisada, aos 8 anos, a criança adiciona elementos tendo por base as colocações do 
autor do livro-imagem. Nesta fase, a criança acrescenta explicações para justificar as ações prenotadas ou sugeridas 
pelas sequencias de imagens. Mesmo não realizando a leitura do texto escrito, a literatura conforme destaca Colomer 
(2001) traz a capacidade de levar a descobrir o sentido de uma realidade a partir da formulação da linguagem, que se 
deriva em qualidades formativas para a criança, como estéticas, cognitivas, afetivas, linguísticas etc., o que traz 
grandes benefícios para o desenvolvimento da oralidade infantil.  

Para além da leitura de imagens, a criança também realiza uma ação leitora quando ouve a voz de um narrador. 
Isso porque a atividade de leitura “potencializa as ações mentais”, descreve Girotto e Souza (2016, p. 12), pois quando 
a leitura é realizada por terceiros, para as crianças pequenas, é capaz de auxiliar na compreensão de mundo e no 
desenvolvimento das práticas sociais, favorecendo a expressão oral, a criação verbal, a criatividade, a argumentação 
e a socialização. 

 
2. O processo de criação imaginária e de criação verbal 
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A linguagem é utilizada para a criação verbal, apoiando-se no que o imaginário produz. Para a espécie humana 
o desenvolvimento da linguagem é um fator de transformação nas relações sociais, em que o sujeito, que apenas vive 
por apresentar sistema biológico, torna-se ativo nas práticas sociais e é capaz de fazer história, como afirma Vygotsky 
(2008, p. 45), ao escrever que o “[...] surgimento do pensamento verbal e da linguagem como sistema de signos é um 
momento crucial no desenvolvimento da espécie humana, momento em que o biológico transforma-se em sócio-
histórico”. (VYGOTSKY, 2008, p. 45).  

Buscando o desenvolvimento da linguagem humana, as experiências e as relações sociais são fatores que 
interferem diretamente na construção dos significados contidos na linguagem. A criança mais nova, ao relacionar-se 
com as crianças mais velhas e os adultos, aprende os significados por meio da interação verbal, ajustando-os “[...] 
cada vez mais dos conceitos predominantes no grupo cultural e linguístico de que faz parte”, conforme nos mostra 
Vygotsky (2008, p. 49). Compreendendo os significados sociais e relacionando-os consigo mesma, a criança passa a 
elaborar seu próprio discurso em seu pensamento expresso por meio de enunciados orais. Neste sentido, Bakhtin 
(1997) afirma que a: “Utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que 
emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e 
as finalidades de cada uma dessas esferas”. (BAKHTIN, 1997, p. 158) 

Os enunciados variam de acordo com os fatores em que são expressos. Há possibilidade de expressar-se de 
diversas maneiras sobre o mesmo assunto, sendo que linguagem e o enunciado são modificados de acordo com as 
interferências realizadas por ambos, pois “[...] a língua penetra na vida através dos enunciados concretos que a 
realizam, e é também através dos enunciados concretos que a vida penetra na língua”.  (BAKHTIN, 1997, p. 159). 

Os enunciados tornam-se assim marcas individuais da linguagem, porém nem todos os enunciados podem 
carregar estas marcas. Os enunciados da literatura são comumente conhecidos por partilharem a liberdade do discurso. 

 
O enunciado – oral e escrito, primário e secundário, em qualquer esfera da comunicação verbal – é 
individual, e por isso pode refletir a individualidade de quem fala (ou escreve). Em outras palavras, 
possui um estilo individual. [...] Os gêneros mais propícios são os literários – neles o estilo individual faz 
parte do empreendimento enunciativo enquanto tal e constitui uma das suas linhas diretrizes –se bem 
que, no âmbito da literatura, a diversidade dos gêneros ofereça uma ampla gama de possibilidades 
variadas de expressão à individualidade, provendo à diversidade de suas necessidades. (BAKHTIN, 
1997, p. 283) 

  
Na atualidade, as histórias apresentam uma maneira divertida de preparar a criança para as vivências ou 

relacionar estas vivências aos questionamentos individuais infantis. Por existir uma diversidade literária pensada 
exclusivamente para o público infantil, as crianças, desde muito cedo, acabam tendo acesso aos livros de literatura 
infantil.  
  Para este estudo optamos por realizar uma pesquisa com foco qualitativo, a partir de uma pesquisa de campo15, 
com o procedimento metodológico de observação e análise da construção de narrativas orais de crianças de 4 a 8 
anos de idade em ambiente escolar. O livro selecionado para a realização desta atividade foi o livro-imagem Bárbaro, 
de Renato Moriconi16. 

Deste modo, realizamos um trabalho com a produção de narrativas orais a partir da história sequenciada de 
um viking que vive muitas aventuras com seu cavalo17 em forma de texto visual do livro-imagem Bárbaro  

 

 
 

Fig. 1 – Capa do livro-imagem Bárbaro, de Renato Moriconi 

                                                           
15 Esta pesquisa é parte do Projeto de Pesquisa: “Entre a fala e a compreensão: um estudo sobre a linguagem infantil como um 
processo de interação verbal”, sob a coordenação da prof. Ilsa do Carmo Vieira Goulart. O projeto está registrado na CAAE n. 
55678116. 6.0000 .5148, com aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal de Lavras. Número do Parecer: 1.605.698. 
16 Renato Moriconi nasceu na cidade de Taboão da Serra, em São Paulo. Estudou artes plásticas e design gráfico. Tem mais de 
quarenta livros publicados no Brasil e também em outros lugares do mundo, como França, México e Coreia do Sul. Recebeu alguns 
prêmios ao longo de sua carreira, como o de Melhor Livro-Imagem, em 2011, e de Melhor Livro Para a Criança, em 2012, pela 
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Foi finalista do prêmio Jabuti 2011 em duas categorias: Melhor Ilustração Infantil e 
Melhor Livro Infantil.  
17 O livro-imagem foi publicado pela Companhia das Letras e lançado em 22/03/2013. A obra foi publicada em formato estreito e 
longo, possui 48 páginas, capa dura e pesa 0,297 kg. O formato interno do livro apresenta as ilustrações estendidas em duas 
páginas, o que facilita a leitura e concentração do leitor infantil. 
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  As observações das narrativas produzidas por crianças de 4 anos mostram que os enunciados construídos, 
decorrente da leitura de imagens, estruturam-se com base em aspectos que se resumem ao visualizado na imagem, 
restringem-se a uma descrição do que os olhos veem, demonstrando uma leitura com base em uma decodificação da 
imagem, pois a imaginação infantil, nesta fase percebemos que a criança estabelece pouco diálogo com elementos 
figurativos, extrapolando aspectos não visuais que a leitura permite. Por exemplo, na página inicial do livro-imagem 
Bárbaro, de Renato Moriconi, em que o bárbaro vai ao encontro do cavalo (imagem 1), na narrativa da criança de 5 
anos aparece que o “seu cavalo fugiu”, em que a marca para a elaboração do seu enredo está na descrição do que se 
vê, pois o personagem está correndo em direção ao cavalo. Observamos que, com 5 anos, a criança já é capaz de 
trazer em sua narrativa oral expressões que constituem os gêneros contos, como “era uma vez”, de modo que elabora: 
“Era uma vez um homem que queria muito ter um cavalo”.  
 

 
 

Fig. 2 – Livro Bárbaro, p. 6 

 
 A partir das narrativas de crianças com 6 anos, podemos perceber a capacidade de estabelecer relações com 
leituras anteriores, de se criar um diálogo com outros textos e adicionar elementos que não estão presentes em 
nenhuma das páginas do livro. Na ação leitora a criança produz uma narrativa em que busca outros elementos para 
construir o enredo da história, como se houvesse a necessidade de existir algo para um guerreiro salvar quando a 
criança fala que “Outro dia ele salvou uma princesa”. O desenvolvimento da imaginação da criança favorece o processo 
de criação e, consequentemente, as narrativas se tornam mais elaboradas. 

Na narrativa de crianças de 7 anos, observamos a seguinte estrutura: “E aí finalmente foi a paz. Mas ele ficou 
aborrecido porque não tinha mais nada para lutar”. Nessa fala percebe-se que a criança expressa uma relação causa-
consequência ou mesmo uma compreensão que ultrapassa a imagem lida, o que demonstra certa dedução da ação 
do personagem, dando a ideia de que quando nada acontece para um guerreiro é tedioso. Por suas vivências e 
experiências a criança compreende que todos têm uma função social e começa a refletir sobre o que se pensa, o que 
se sente e o porquê se age de determinada maneira tomando como referência as ações do personagem, tendo reflexo 
no seu próprio papel social. 

 
 

Fig. 3 – Livro Bárbaro, p. 36 

 
A narrativa de crianças com 8 anos apresentou a necessidade de justificar o motivo da maneira como conduz 

a narração da história. Quando coloca que “E tinha também o pássaro de fogo. Esse pássaro nem tinha um fogo assim 
tão quente e ele conseguiu se salvar do incêndio que o pássaro fez”. A justificativa e argumentação perante os fatos 
contados pela imagem é uma maneira que a criança encontra de relacionar o fictício e o real, pois quando lê “A 
simplicidade da verdade não me bastava: eu precisava enfeitá-la com a imaginação” (MANGUEL, 1997, p. 166). 
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Fig. 4 – Livro Bárbaro, p. 32 

 
 O leitor é capaz de criar vínculos entre diversos suportes culturais ou pessoais e o texto justificando sua leitura 
utilizando-os, visto que “[...] todo leitor inventa leituras, o que não é a mesma coisa que mentir”, conforme descreve 
Manguel (1997, p. 167) como no caso acima, pois para a criança justificar a fuga do bárbaro houve a necessidade de 
que algo não estivesse tão forte para detê-lo.  
 

 
 

Fig. 5 – Livro Bárbaro, p. 40 

 
Na penúltima página, quando o texto-imagem apresenta o valente bárbaro parado, com a boca aberta, olhando 

para o alto, onde aparece um homem grande, as crianças fazem a relação com outros personagens, como “Jesus 
Cristo” ou com um “mago” muito poderoso capaz de conceder desejos. O que observamos é que as crianças não 
conseguiram fazer a relação entre o personagem bárbaro, um guerrerio destemino, e o que aconteceu na página 
seguinte:  

 
 

Fig. 6 – Livro Bárbaro, p. 42 

 
No final do livro, aparecem outros personagens, um pai, uma criança chorando em um cenário de fundo, um 

carrossel, temos o desvendar de uma trama: quem seria o tal bárbaro? O bárbaro e a criança seriam a mesma pessoa? 
O “bárbaro” se revela um menininho que ao brincar no carrossel, imaginou estar vivendo grandes aventuras e perigos 
e o homem grande era o pai que iria tirá-lo do carrossel. Apenas uma criança de 8 anos colocou uma leve menção a 
ter entendido o que acontece na sequência de ilustrações: “Depois o cavalo dele virou um cavalo de carrossel e o 
menininho criança percebeu que o cavalo era de verdade e pediu para o pai só que o pai não deixava, então ele 
chorou”. Será que quando a criança colocou ou expressou “menininho criança”, ocorreu aí uma relação interpretativa 
do contexto narrativo de que a criança e o “bárbaro” eram o mesmo personagem? Será que houve a percepção da 
semelhança entre os fatos ocorridos entre um guerreiro num cavalo e com o menino no carrossel? O que observamos 
é que, em sua narração oral da história, esta criança não colocou, claramente, a percepção deste jogo imaginário. 
 
Conclusão 
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 A descoberta da capacidade leitora faz com que as crianças abracem um mundo novo repleto de possibilidades 
que se estendem além do real. A habilidade de narrar, desenvolvida a partir das práticas e expressões sociais. 
Observando outros leitores e reconhecendo-se como leitora, a criança, assim como descreve Manguel (1997) em sua 
experiência com os livros, ressalta que “Todos esses são leitores, e seus gestos, sua arte, o prazer, a responsabilidade 
e o poder que derivam da leitura, tudo tem muito em comum comigo”. (MANGUEL, 1997, p. 5). As observações de 
outros leitores estimulam as crianças a interessarem-se também pela leitura, talvez não pelos mesmos livros, mas pelo 
complexo ato de ler.  

Quando observamos a narrativa em imagem presente no livro Bárbaro, de Renato Moriconi, temos um 
personagem bárbaro, ou seja, um guerreiro, montado em seu cavalo, vive grandes aventuras, desde pular penhascos, 
até lutar com monstros e dragões. Porém, a história é uma reflexão sobre a imaginação infantil, pois, ao final da 
narrativa visual, entende-se que as aventuras vividas aconteceram apenas no imaginário de um menino montado em 
um cavalo de brinquedo do carrossel. Em um determinado momento do livro, aparece o pai do “valente bárbaro”, que 
as crianças, em suas narrativas, descrevem como sendo “Jesus Cristo” ou um “mago” muito poderoso capaz de 
conceder desejos. Neste sentido, pudemos constatar que os livros-imagens se tornam ferramentas interessantes para 
se desenvolver o potencial criativo, imaginativo e leitor das crianças. 
 O interesse pelo ato de ler propicia à criança familiaridade ao enredo narrativo. Nesta pesquisa, observamos 
que as narrativas orais construídas a partir da leitura de um livro-imagem, parte da ação leitora, pelo ato de observar e 
relacionar a imagem a outras histórias, em que no processo de elaboração de um texto na oralidade, a criança verbaliza 
elementos coesivos, a princípio a partir do que é apreendido pelo sentido da visão, numa leitura descodificada da 
imagem. Com o desenvolver de sua capacidade imaginativa e narrativa, a criança passa a incluir elementos que para 
ela são necessários no momento da construção de sentido do texto visual, para que as histórias tenham uma 
sequenciação e tornem-se significativas. No processo de construção de sentidos, a atividade de leitura vai para além 
dos olhos, a criança cria a relação de coerência e coesão para as histórias, transformando seu discurso, tornando os 
enunciados cada vez mais elaborados. Assim, a ação leitora de imagens altera-se da decodificação para uma ação 
produtora de sentidos, mergulhada na arte da leitura literária, a criança passa a assumir uma condição autoral nas 
histórias lidas. 
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Ilsa do Carmo Vieira Goulart**  
  
Resumo: Considerando a leitura e seus inúmeros significados, neste trabalho dissertamos sobre a concepção 
de leitura. Reconhecemos neste estudo que um leitor habilitado ou competente é aquele que consegue interagir com 
o texto, imaginando, idealizando e identificando não apenas elementos explícitos no código linguístico, ou fazendo 
relações com vivências e experiências ou mesmo com outras leituras, ou seja, produzindo significados articulando a 
elementos que, muitas vezes, não estão escritos concretamente no texto. A partir desse pressuposto, o objetivo deste 
trabalho é apresentar os resultados de um estudo de caso, que se propôs a compreender a importância da mediação 
dos professores durante a atividade de leitura, com o propósito de descrever como a ação leitora para crianças na 
primeira infância é compreendida e definida por diferentes autores, com a finalidade de aproximar ideias e concepções 
sobre a complexidade que envolve o ato de ler. Para isso, apresentamos os resultados de uma pesquisa com foco 
qualitativo, tendo como procedimento metodológico um estudo de caso, priorizando como ação investigativa a 
observação, o acompanhamento e a análise de atividades de leitura em salas de educação infantil com crianças de 3 
a 5 anos em escolas da rede municipal de ensino de uma cidade do Sul de Minas Gerais. O estudo nos viabilizou 
entender o quanto a atividade de leitura pode ser compreendida em perspectivas diferentes.  
 
Palavras-chave: Atividade de Leitura. Ação leitora. Educação Infantil. Concepção de leitura. 
  
 
Introdução   
 

   "Ler é abrir-se para o afeto, o desencontro, a tristeza, o medo, o luto. Ler é encorajar-se 
diante das contingências da existência." Queirós (2012, p.90)  

 
Considerando a leitura e em seus inúmeros significados, este estudo é resultado das ações de pesquisa e 

debates geradas durante os encontros do Núcleo de Estudos em Linguagem, Leitura e Escrita (Nelle), abordando os 
conceitos e concepções sobre o ato de ler. Foi entre leituras realizadas, entre ações de (re)ler e refletir, fomos instigadas 
a dissertar sobre a concepção de leitura a partir de uma proposta de estudo. 

Partimos do pressuposto de que um leitor habilitado ou competente é aquele que consegue interagir com o 
texto, imaginando, idealizando e identificando não apenas elementos explícitos no código linguístico, ou fazendo 
relações com vivências e experiências ou mesmo com outras leituras, ou seja, extraindo significados também de 
elementos que não estão escritos concretamente no texto. 

Nesta perspectiva, ressalta-se que à atividade de leitura pode-se atribuir a capacidade de formação 
e de transformação do sujeito; por meio da ação leitora, é possível acionar linhas em pontes, ou redes de conexão com 
leituras realizadas anteriormente e com isso os textos lidos são apreendidos e começam a produzir sentindo em nossa 
vida. Mas como as atividades de leitura literária são desenvolvidas nas escolas públicas? Como que os professores 
incentivam e apresentam o ato de ler histórias para a criança na educação infantil? 

Diante disso, nesta pesquisa, além do objetivo de compreender qual a representação de leitura que se mostra 
presente nos enunciados das crianças, também fomos impulsionadas pelo o objetivo de descrever como a ação 
leitora é compreendida e definida por diferentes autores, com a finalidade de aproximar ideias e concepções sobre a 
complexidade que envolve o ato de ler.  

Para isso, apresentamos os resultados de uma pesquisa com foco qualitativo, tendo como procedimento 
metodológico um estudo de caso, priorizando como ação investigativa a observação, o acompanhamento e a análise 
de atividades de leitura em salas de educação infantil com crianças de 3 a 5 anos em escolas da rede municipal de 
ensino de uma cidade do Sul de Minas Gerais. 

 
A leitura defendida como fruição: o ato de ler para o outro  
 

Se a atividade de leitura nos convida ações ambíguas como sair de si mesmo, a viajar pela imaginação, evadir-
se do mundo real, mas que ao mesmo tempo suscita um mergulho na interioridade, num ato provocativo a revelar os 
sentimentos que existem dentro de nós. Assim, abrimos esta seção com um convite a refletir sobre as variadas formas 
em que esta leitura se evidencia nas relações possibilitadas pelo professor-leitor, como mediador da leitura aos 
pequenos leitores. Uma delas, é assim descrita por Queirós (2012, p.90), ao nos dizer que "Ler é abrir-se para o afeto, 
o desencontro, a tristeza, o medo, o luto. Ler é encorajar-se diante das contingências da existência”. 

Nossos sentidos e sentimentos são revelados e acionados por meio da leitura, nossa criatividade 
é estimulada por meio da imaginação que encontramos durante o ato de ler, ampliando o 
nosso vocabulário, conhecimentos e nos permitindo uma maior compreensão do mundo.  

 Por consideramos que a infância é reconhecida como a janela da aprendizagem e, por isso, faz-se necessário 
abranger os diferentes níveis de potencialidades das crianças. Neste sentido, entendemos ser essencial que os 
docentes tenham uma formação profissional que possibilitem às crianças uma aprendizagem significativa e lúdica.  

Segundo Martins (2006, p.43), ao proporcionar às crianças o contato com livros de histórias, provocamos uma 
experiência leitora, uma aproximação com os materiais escritos e com uma prática de escrita, em que emerge o anseio 
de decifrar e compreender aqueles códigos, auxiliando-as, futuramente, no processo de aquisição da língua 
escrita. Durante a atividade de leitura literária, as crianças, são levadas a imaginar, sonhar, experimentar um novo 
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mundo, em que as permite recriarem e produzirem as suas próprias histórias, margeadas pela constituição da sua 
linguagem, sedimentadas em experiências pessoais e em relação com o mundo que acerca. De modo que, "Ler para 
as crianças é invadir de alegria sua infância, enquanto anunciamos ainda que a solidão tem a leitura como recurso 
para lhes fazer companhia e ampará-las diante dos mistérios que as cercam", conforme descreve Queirós (2012, p.93).  

Vemos neste estudo, assim como Queirós (2012), uma tônica à atividade de leitura realizada nas escolas e, 
principalmente, que os professores sejam leitores na sala de aula para os seus alunos, atuando como figura mediadora, 
ao incentivar seus alunos por meio da sua própria experiência com as leituras. Ao realizar uma ação leitora “Ele vai 
saber motivar os alunos, relatando sua emoção diante da leitura, vai expressar sua interpretação aprofundando os 
alunos, para intensificar a leitura. Ler também se aprende”.  (QUEIRÓS, 2012, p.95) 

Ao descrever sobre a leitura e a realidade escolar, Martins (2006, p.25) descreve que a “[...] leitura seria a ponte 
para o processo educacional eficiente, proporcionando a formação integral do indivíduo”. Podemos a partir dessa 
afirmação, relacionar com as experiências que temos no ambiente educacional desde a educação infantil até o ensino 
superior, o quanto a leitura pode auxiliar no desenvolvimento da linguagem e da escrita. 

A aprendizagem acontece pelo fato de que a leitura pode ser compreendida como um processo de 
representação, que envolve a visão de mundo de cada indivíduo. Não existe literatura se não houver leitor. Quando 
gostamos de um texto, assim como os adultos, as crianças têm o mesmo sentimento de querer ler e/ou ouvi-
lo outras vezes. 

Na infância, a literatura tem uma importância para o desenvolvimento da criança, visto que, segundo Amarilha 
(2016, p.4), a "[...] leitura de literatura através da experiência de alteridade permite, já por si, desenvolver a zona de 
desenvolvimento proximal em perspectivas bastante amplas", proporcionando para as crianças uma situação ou um 
espaço em que elas possam trazer para sua realidade aquele momento de imaginação.  

Segundo Martins (2006, p. 34) o educador tem o papel de proporcionar aos educandos a possibilidade 
de produzir sua própria aprendizagem, por meio dos seus gostos, necessidades, imaginações. Da mesma forma, os 
estudos de Amarilha (2009, p. 56), ressaltam que, “ainda que não leitora, a criança pode e deve participar da literatura 
através da audição de poemas, relatos de histórias ou da leitura de livros de imagens”. 

Ao lermos para uma criança, permitimos que – ainda que não consiga ler –compreenda aquela palavra e o seu 
significado, por meio da voz que lhe foi contada, podendo assim usá-las da maneira correta antes mesmo de sabê-las 
escrever. Segundo Goulart (2011), o fato de não saber ler não tira a capacidade de compreender as histórias, torna-se 
ato desejante participar de atividades de leitura e escrita. 

Se vimos que ao ser mediada por alguém que executa o ato de ler, a atividade de leitura se concretiza pelos 
ouvidos leitores, que acompanham, compreendem e interagem com o texto. Manguel (1997, p.42) explora outra 
dimensão do corpo leitor quando diz que "A leitura começa com os olhos"; a partir dessa afirmação podemos pensar 
que os olhos são condutores da ação leitora por acompanhar as cenas de imagens, de gestos, de expressões, de 
palavras e também da voz, porque ao ouvirem o som da voz narradora, visualizam internamente a história, e assim 
apreciam a leitura, cada um de sua forma.  

 

Essa noção de que somos capazes de ler antes de ler de fato – na verdade, antes mesmo de vermos 
uma página aberto diante de nós – leva-nos de volta a ideia platônica do conhecimento preexistente 
dentro de nós antes de a coisa ser percebida. A própria fala desenvolve-se seguindo um padrão 
semelhante. "Descobrimos" uma palavra por que o objeto ou a ideia que ela representa já está em 
nossa mente, pronto para ser ligado à palavra. (MANGUEL, 1997, p.47)  

 
Podemos relacionar com o desenvolvimento do pensamento e linguagem estudado por Vygotsky (1998), em 

que a infância é apresentada como uma etapa específica do ciclo da vida, na qual o desenvolvimento psíquico que 
envolve a cognição e a linguagem estão intimamente interligadas e se dá por meio das relações interpessoais. Na 
mesma vertente, Manguel (1997, p. 47) descreve que: "[...] as palavras ditas (e mais tarde, as palavras lidas) não 
pertencem a nós nem aos nossos pais, aos nossos autores: elas ocupam um espaço de significado compartilhado, um 
limiar comum que está no começo da nossa relação com as artes da conversação e da leitura".  

A leitura não pode ser entendida como um processo automático; o processo de ler é um processo que necessita 
não apenas de decifrar, mas antes se apropriar e tornar-se parte de uma linguagem já adquirida ao longo dos anos. 
"Eu olho as palavras, vejo as palavras, e o que vejo organiza-se de acordo com um código ou sistema que aprendi e 
que compartilho com outros leitores do meu tempo e lugar". (MANGUEL, 1997, p. 48) 

A partir disso percebemos que o ato de ler para o outro nos permite buscar compreender o ato de ler como 
uma atividade social, em que existe ou que requer uma constante ação e interação do leitor com e sobre o texto, de 
modo dinâmico e fluído. 

 
A leitura como uma atividade social  
 

Ao consideramos que a leitura é atividade construída socialmente, compreendemos ler como uma ação, em 
que os sujeitos são ativos, visto que agem e interagem com o texto, que pode ser verbal e não-verbal, de modo que 
lemos antes das palavras escritas. Com o intuito de compreender qual a relação o leitor estabelece com a leitura, Freire 
(2001, p.9), descreve sua experiência como leitor na infância, o que o leva a afirmar que a "[...] leitura de mundo precede 
a leitura da palavra". Primeiro temos contato com o mundo que nos cerca, com as relações com os outros, para, a 
partir disso, conseguimos fazer a "leitura da palavra". Como também as crianças em suas imaginações, contatos com 
histórias já ouvidas, auxiliam nessa leitura de "palavramundo".  



40 
 

Na atividade de leitura, temos uma capacidade de formação e transformação; ela permite que nós leitores 
tenhamos uma percepção maior de algo.  

 
A decifração da palavra fluía naturalmente da "leitura" do mundo particular. Não era algo que se 
estivesse dando supostamente a ele. Fui alfabetizado no chão de minha casa, à sombra das 
mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu 
quadro-negro; gravetos, o meu giz. (FREIRE, 2001, p.11)  

 
Vemos como as relações sociais e culturais são importantes para o processo de alfabetização das crianças, 

para o desenvolvimento cognitivo delas.  Essa aproximação com a cultura, com o mundo, as experiências dos alunos, 
os textos lidos são apreendidos e trazidos para a sua vida, o que permite vivenciar espaços de letramento, segundo 
apontam os estudos de Goulart (2015).  

Para Goulart (2015, p. 59) as atividades pedagógicas, na perspectiva dos letramentos, nas instituições de 
educação infantil, envolve a criação de espaços interdependentes de articulação das linguagens, como “[...] o espaço 
de expressividade, de convivência e interatividade e de práticas de letramentos, em suas diversas formas de 
manifestação, que possibilitam a construção da identidade do sujeito, da percepção enquanto um ser social, por meio 
de um processo dialógico, interativo e interdiscursivo”. 

Portanto, o papel dos educadores está em promover uma leitura para entender além das letras, para 
compreender o texto e interpretá-lo também a partir da sua percepção de mundo. “[...] aprender a ler significa também 
aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e a nós próprios, o que, mal ou bem, fazemos mesmo sem ser 
ensinados”, conforme descreve Martins (2006, p.34).  

Segundo as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs) devemos 
levar em conta as diversas áreas que podemos usar parar estimular a criança para que, assim, ela possa desenvolver 
as habilidades que necessita, e por isso que é interessante começar do simples para o complexo, sempre interagindo 
com adultos e crianças. Segundo as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, (2013) 
complementam, dizendo:  

 
Assim, a motricidade, a linguagem, o pensamento, a afetividade e a sociabilidade são aspectos 
integrados e se desenvolvem a partir das interações que, desde o nascimento, a criança estabelece 
com diferentes parceiros, a depender da maneira como sua capacidade para construir conhecimento é 
possibilitada e trabalhada nas situações em que ela participa. Isso por que, na realização de tarefas 
diversas, na companhia de adultos e de outras crianças, no confronto dos gestos, das falas, enfim, das 
ações desses parceiros, cada criança modifica sua forma de agir, sentir e pensar. (BRASIL, 2013, p.86).  

 
De acordo com as contribuições de Vygotsky (2008, p.80) sobre a pré-história da linguagem escrita, podemos 

ressaltar que  a educação infantil é o lugar apropriado para se trabalhar às primeiras noções sobre o processo de 
desenvolvimento da leitura e da escrita, na perspectiva da História Cultural, entendendo que o melhor método é quando 
a criança não aprende a ler e a escrever, mas sim quando ela vai descobrindo habilidades para isso durante situações 
de brincadeiras, em que a representação simbólica seja explorada. 
 
A leitura como produção de sentidos   
 

A leitura nos permite construir sentidos, não buscando formar esse sentido de acordo com 
o que Goulemot (2001, p.108) diz, mas sim um sentido que é formado mediante outras leituras realizadas, 
anteriormente, visto que "Ler é portando constituir e não reconstituir um sentido". 

Pensando na interação que há entre leitor e autor durante a leitura, podemos relacionar a Koch e Elias (2007, 
p.11) que o sentido que há nos textos é formado nessa interação entre os sujeitos, quando a "[...] leitura é, pois, uma 
atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos".  

A linguagem humana é construída por interações, e nessa interação, os discursos são falados, ideias e a 
própria memória se recorda ou pensa em algo que pode acontecer, assim é também quando lemos um livro, um jornal. 
A leitura nunca é isolada, é parte de uma interação verbal entre leitor e locutor, pois tudo o que lemos “[...] à exceção 
da natureza (isso se não considerarmos a interferência do homem nela), é fruto de uma visão de mundo, de um sistema 
de ideias e técnicas de produção, caracterizando um comprometimento do autor com o que produz e, por certo, com 
seus possíveis leitores”. (MARTINS, 2006, p.60)  

As nossas leituras podem ser leituras comparativas em relação aos livros e textos e, a partir do discurso do 
outro, se constitui nossa linguagem que acaba se transformando em uma relação dialógica. Sendo assim "O dialogismo 
é resultante de um embate de vozes."  (MARCUZZO, 2008, p.8)  

Partindo desta percepção teórica de que a leitura é um processo de produção de sentidos, que decorre de 
modo interativo e dialógico, observamos uma situação de contação de histórias, a partir da história do “Sapinho 
Comilão”, de autoria de Ilsa Goulart, um livro de pano de própria confecção. A contação de histórias aconteceu em 
forma de roda, em que a pesquisadora usou como suporte o livro segurando-o de frente para as crianças. O momento 
de contação com base no suporte livro de pano, tinha por finalidade proporcionarmos um momento de leitura na 
perspectiva dialógica e interativa com a turma de maternal III, com crianças de 3 a 4 anos.  
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Iniciamos cumprimentando as crianças, e conversando a respeito de que estávamos há um tempo ali, com 
isso, percebemos que estavam conhecendo os animais, logo uma criança já disse: “Eu vi um sapinho!”. Essa criança 
havia visto a capa do livro que tem um sapinho (Figura 1). 

 Dissemos que contaríamos uma história de um sapinho que se chamava Sapinho Comilão. Procuramos a 
interação por meio de perguntas: “quem gostava de comer?”, todas disseram: “EU!” (em foram de coro).  
 Ao contar a história e uma criança disse: “Eu vi um sapinho num desenho!”. A primeira expressão da criança 
foi compartilhar que conhecia outras histórias sobre sapo.  
 

Figura 1:Capa do Livro da história “O Sapinho Comilão, Ilsa Do Carmo Vieira Goulart” 

 

 
 

Em outra situação de contação de história, do “Sapinho Comilão”, porém em uma turma de 2º Etapa, com 
aproximadamente 4 e 5 anos, podemos ver a intertextualidade presente nesse diálogo. Ao dizer que aquele sapinho 
do livro gostava de comer muito e que o nome dele é comilão logo outra criança disse: “Igual aquele menininho que 
comia até livro”. É interessante notar que a criança faz uma comparação com algo que foi feito a leitura para ela antes. 

 A leitura também é intertextual e a intertextualidade pode ser de livro para livro, ou de livro para imagem, e 
assim por diante, pois: "A intertextualidade ocorre quando um texto está inserido em outro texto anteriormente 
produzido." (KOCH, 2007, p. 86). 
  

Podemos dizer que na intertextualidade, conheço o discurso do outro, tenho como interferir e melhor interpretá-
lo, conforme afirme Koch (2007, p.86): "A intertextualidade é um elemento constitutivo do processo de leitura e escrita 
e compreende diversas maneiras pelas quais a produção/recepção de um dado texto depende de conhecimentos de 
outros textos por parte dos interlocutores”. 

Quando lemos, segundo Goulemot (2001, p.113), retomamos o vivido e experienciado, visto que "ler será, 
portanto, fazer emergir a biblioteca vivida, quer dizer, a memória de leituras anteriores e de dados culturais", isso 
porque, durante e cada uma de nossas leituras, o que já foi e o que ainda vai ser lido pode mudar de sentido, por meio 
das experiências como leitoras.  

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto a partir 
do que está buscando nele, do conhecimento que já possui a respeito do assunto, do autor e do que já sabe sobre a 
língua e características do gênero, do portador ou do sistema de escrita. "A leitura é uma atividade que exige do leitor 
o foco no texto" (KOCH; ELIAS, 2007, p.10). Não é possível retirar informações do texto decodificando letra por letra, 
palavra por palavra; a leitura vai além, com a compreensão do que se lê, assim como Freire (2001) diz "A leitura de 
mundo precede a leitura da palavra".  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1998, p. 69-70) afirmam que a leitura é um:   
 

[...] processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir 
de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 
linguagem. Não se trata de extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-
se de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as 
quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar o que vai 
sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, avançar na busca de 
esclarecimentos, validar no texto suposições feitas.  

 
Existem estratégias utilizadas por nós leitores para construirmos um sentido no texto; essas estratégias 

são: a seleção, que é um movimento que acontece "antes" de lermos, é o momento que selecionamos o que vamos 
ler; a antecipação, que acontece durante a leitura do texto, em que o leitor vai construindo hipóteses e previsões que 
poderão ser confirmadas ou refutadas ao longo do texto; a inferência são as relações que fazemos durante a leitura 
com os outros textos já lidos; a verificação, que é o processo que fazemos de examinar se a leitura corresponde com 
a expectativa que tínhamos antes de ler. É importante ressaltar que essas estratégias não acontecem 
simultaneamente. O que ocorre é uma: “A pluralidade de leituras e de sentidos pode ser maior ou menor dependendo 
do texto, do modo como foi constituído, do que foi explicitamente revelado e do que foi implicitamente sugerido, por um 
lado; da ativação, por parte do leitor, de conhecimentos de natureza diversa". (KOCH, ELIAS, 2007, p.22)  
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Há uma pluralidade de ações leitoras e, também, pois cada momento de leitura é único, mesmo de textos já 
lidos, o sentido que cada pessoa dá a esse texto torna-se único e ao mesmo tempo plural, cada um entende de uma 
forma, associa com outro texto.  

Por isso, uma das situações de nossa pesquisa se constituiu a partir de um questionamento sobre o que a 
criança compreende a respeito da leitura. Ao perguntarmos “O que é ler?”, obtivemos:  

 -     “É: A-E-I-O-U!” (5 anos)  
Entendemos que essa criança por estar em período de alfabetização e, mediante uma pergunta complexa 

sobre o que é ler, ela recorre ao que está aprendendo na escola, que são as vogais e relaciona com o que para ela é 
a leitura. Enquanto outra criança já respondeu que: “Ler é ficar quietinho!” (4 anos), respondendo a partir da realidade 
que ela está inserida, que no momento em que a professora está lendo ela precisa ficar quietinha. Respostas que 
incitam aprofundar a reflexão sobre quais e como as práticas de leitura são desenvolvidas nas escolas. 

 
Conclusão  
 

Este estudo nos viabilizou entender o quanto a atividade de leitura pode ser compreendida de 
perspectivas diferentes. Ao aproximar as concepções teóricas, podemos perceber que mesmo sendo escritas em 
tempos distintos, elas se complementam e se transformam em vários significados onde um se entrelaça ao outro. 

Observamos três vieses de discussão sobre a leitura que ocorrem de modo interligado, que se 
entrecruzam, mas que neste estudo optou-se por apresentá-los de forma separada: um, que tematiza a leitura como 
fruição que perpassa os sentidos do corpo, como os ouvidos, os olhos; outro, que tematiza a leitura como atividade 
socialmente construída, e que discute a leitura como ação de produção de sentidos.  

É muito importante que nós como futuros educadores, saibamos fazer do espaço da escola não uma caverna 
escura em que não se possa interagir com o mundo real, ou seja, é necessário que se leve em consideração o contexto 
social dos alunos, para que de fato o conhecimento possa ser construído, permitindo que exercitem o seu pensamento, 
as suas ideias e opiniões, que sejam participativos e não meros reprodutores, pois a escola não pode ser um espaço 
de produção em série, mas de reflexão e de interação social.   

Com base na discussão teórica deste estudo, podemos afirmar que a contextualização da leitura é de 
fundamental importância para o desenvolvimento infantil, tanto para quem lê, ouve e disserta, de modo que a leitura é 
essencial para o desenvolvimento não só das crianças, mas para nós como futuros professores, para que possamos 
estimular os nossos alunos a ler, não apenas cumprir tarefas, mas para o próprio prazer, para acolher sonhos e 
desfrutar a magia das palavras.  
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Introdução 

 

De repente, olhou pela janela do quarto e viu um enorme pé de feijão crescendo sem parar... João subiu, subiu e 
subiu. Atravessou nuvens e mais nuvens... Quando chegou bem lá em cima, deparou-se com um imenso castelo. 
(BELLINGHAUSEN, João e o pé de feijão) 

 

Refletir sobre a mediação de leitura literária mobilizada em turmas de Educação Infantil se faz importante visto 
que essa prática cultural, assim como outras, contribui para a constituição dos sujeitos histórico-culturais. Dessa forma, 
a partir da mediação entre as crianças e o texto literário, elas poderão ressignificar suas memórias, experiências e 
vivências e, portanto, produzir sentido ao vivido, sair do lugar comum e, assim, compreender a si próprio e o outro. 

Isso significa que, para além das aprendizagens que o contato com diferentes gêneros e suportes textuais pode 
proporcionar, institui, também, novas possibilidades de relação com o mundo e novas maneiras de pensar. Significa, 
ainda, que o acesso à leitura enquanto objeto cultural dá-se mediado pelo outro, especialmente pelo professor que, 
como parceiro mais experiente, medeia a relação da criança com o texto, contribuindo para que ela produza sentidos 
para o lido/ouvido e para a própria experiência da leitura. 

A leitura literária, diferentemente da leitura de outros textos, não combina com a pressa, é avessa a 
pragmatismos. Um dos desafios que se coloca na formação de leitores literários contemporâneos, nas instituições 
educacionais, passa pela constituição dos espaços e pela distribuição dos tempos de leitura, noutras palavras, uma 
forma outra de organização curricular que atenda não só às demandas diretamente implicadas na leitura que (in)forma 
sobre o mundo, mas que permite uma visão estética dele. Assim, consideramos os tempos e os espaços importantes 
elementos do processo de mediação entre as crianças e a obra.  

Acreditamos que o desenvolvimento de práticas significativas de leitura literária em consonância com as 
mediações dos textos literários realizadas na escola, respeitando o tempo/espaço singular de cada sujeito, pode 
contribuir efetivamente no desenvolvimento integral das crianças, desde a Educação Infantil.  Nessa perspectiva, o 
grupo Linfe19 desenvolveu, ao longo do ano de 2017, oficinas de leitura literária em duas escolas da rede municipal de 
Juiz de Fora/MG.  

No ano de 2014 o LINFE, motivado por reflexões sobre os usos dos tempos e espaços na escola e pelos 
resultados das pesquisas anteriores, os quais apontaram para o fato de que a perspectiva dos adultos em relação ao 
papel da leitura, por vezes, está ligada à sua dimensão pragmática, enquanto para as crianças a dimensão lúdica da 
relação com o texto é aquela que prevalece, desenvolveu o projeto de extensão Tempos e espaços de leitura, o qual 

                                                           
19O projeto de extensão, proposto desde 2014, é vinculado ao grupo de pesquisas Linguagens, Infâncias e Educação (LINFE), da 
UFJF, tendo como líderes as professoras Hilda Micarello e Rosângela Ferreira. Assim como o grupo LINFE, conta com alunos e 
bolsistas de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu e professores das redes públicas estadual e municipais de Juiz de Fora. 
No âmbito desse projeto extensionista, pesquisadores e professores da rede municipal se reúnem, juntamente com as 
coordenadoras do grupo, para uma discussão semanal de textos da área e livros de literatura que possibilitam a efetivação de 
estratégias de intervenção em escolas da rede municipal e reflexões teórico-metodológicas acerca das ações mediadoras de leituras 
literárias em sala de aula. Em outros termos, no grupo de extensão buscamos refletir sobre a relação existente entre a formação de 
professores como leitores literários e suas práticas docentes na formaçpão de crianças leitoras, para, a partir disso, realizarmos 
intervenções nas escolas municipais através do desenvolvimento de oficinas de leitura. Oportuno ressaltar que o planejamento das 
oficinas é realizado coletivamente durante as reuniões semanais do grupo de extensão e aplicados nas escolas municipais em que 
atuam os professores desse grupo. As escolas municipais que compõem o rol de espaços de atuação do grupo de extensão são 
aquelas que, direta ou indiretamente, serviram de campo para pesquisas realizadas pelo grupo LINFE. 
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em 2016 se desdobrou no projeto Leitura e leitores. Os referidos projetos têm por intuito pensar a “formação de 
professores leitores e mediadores da relação de seus alunos com a leitura, e a criação de espaços nos quais os saberes 
de professores e crianças possam servir de estímulo e convite à formação de novos leitores” (MICARELLO, 2014, p.2).  

A intenção das oficinas de leitura literária foi proporcionar às crianças um encontro sedutor com a literatura, 
que permanecesse na lembrança delas, mesmo com o passar do tempo. Acreditamos que experiências dessa natureza 
podem se transformar em “um convite para a posterior exploração de um território muito rico, já então na fase das 
leituras por conta própria” (MACHADO, 2009, p.13). 

As oficinas consistiam em momentos destinados à leitura de textos literários e seguiam os seguintes critérios: 
(i) seleção das obras, considerando a qualidade do texto, da ilustração e a integração entre ambos; (ii)  seleção de 
obras que estivessem disponíveis às crianças e à professora em outros momentos; (iii)  organização de um espaço 
que convidasse a uma interação com as obras; (iv)  realização de um tipo de mediação entre leitores e texto que 
permitisse a produção e o compartilhamento de sentidos para o que estava sendo lido. 

A mediação ocorre nas vivências entre os sujeitos e entre esses e os objetos num determinado tempo/espaço. 
É o que podemos chamar de encontro, no qual se estabelece uma unidade entre sujeito e meio. No que concerne à 
experiência literária, nesses encontros, tornamo-nos (ou não) leitores, pois as marcas das histórias, na infância e ao 
longo da vida, as experiências de “viagens” nos livros, contribuem para nos constituirmos seres humanos, na unidade 
que se estabelece entre sujeitos e o meio, a partir das suas vivências.  Como defende Vigotski (2010, p.687), “na 
vivência, nós sempre lidamos com a união indivisível das particularidades da personalidade e das particularidades da 
situação representada na vivência”. 

Este trabalho vem, portanto, abordar questões relativas às mediações de leitura de textos literários realizadas 
no interior de duas escolas e as vivências proporcionadas às crianças por meio da literatura. Buscamos, neste texto, 
refletir sobre questões que vêm nos mobilizando, quais sejam: Como criar tempos e espaços de leitura literária nas 
turmas da Educação Infantil? Como proporcionar a valorização dessas práticas pelos professores e professoras da 
turma? Como as crianças atribuem significados a essas práticas? 

Para tanto, utilizamos a perspectiva histórico-cultural como o viés que sustenta nossas reflexões acerca do 
conceito de mediação e de vivência. Isso porque são conceitos que se integram, contribuindo para pensarmos a 
importância dos tempos e espaços durante a mediação de leitura literária, nas relações interpessoais e intrapessoais 
proporcionadas nos encontros com a literatura e da escola como lugar em que os textos literários podem ser 
considerados como um instrumento psicológico que vai atuar internamente, promovendo a formação de novas funções 
psicológicas superiores em cada sujeito envolvido nesse processo.  

Ao constituírem essas novas funções psicológicas superiores, a partir da interação com os textos literários, as 
crianças estão atribuindo um sentido único e singular a essas vivências/experiências. No próximo tópico, analisamos 
como essas interações foram externadas pelas crianças no desenvolvimento de uma das oficinas em uma das escolas 
em que o projeto foi desenvolvido. 

 
João e o pé de feijão: uma vivência de leitura literária 
 

No intuito de proporcionar às crianças a experiência do mundo literário ao mundo imaginário, de vivenciar o 
“Era uma vez” é que fomos ao encontro delas para iniciarmos as oficinas de leitura literária em turmas de 2º período 
da Educação Infantil em duas escolas da rede municipal de ensino de Juiz de Fora. A proposta foi desenvolver oficinas 
de leitura literária com as crianças durante o tempo em que permanecessem nas escolas e com os professores nos 
momentos das reuniões pedagógicas ao longo da execução das ações extensionistas.  

O livro usado como suporte na oficina com as crianças foi uma versão da história João e o pé de feijão20 
adaptada e ilustrada por Ingrid Biesemeyer. O conto de fada foi escolhido, pois na sala havia uma criança com o mesmo 
nome do personagem principal. Isso poderia instigar um maior envolvimento das crianças com a narrativa, permitindo 
uma associação com a realidade e, também, por ser um conto de origem popular. Embora apresente críticas devido a 
sua origem e seu caráter moralizante, é considerado literatura e, portanto, “uma forma de produção cultural que tem 
seu próprio sentido, lentamente elaborado pelos diferentes elementos da narrativa, à medida que a história se 
desenrola e se encaminha para o final, consolidando seu significado profundo” (MACHADO, 2009, p. 75). Além disso, 
o trabalho com os contos de fadas tradicionais se fez importante, pois, como foi constatado pela pesquisa, as crianças 
não tinham acesso em sua rotina a momentos literários para um trabalho posterior com as releituras dessas histórias. 

Dessa forma, no intuito de mediar a relação das crianças com a leitura literária e tornar a organização do 
espaço da sala de aula um lugar desafiador, que provocasse a imaginação criadora das crianças, especialmente no 
momento de leitura literária, decidimos trazer novos instrumentos mediadores para compor o espaço: uma colcha de 
retalhos, em torno da qual pudéssemos nos reunir, e uma caixa destinada a guardar os livros a serem apresentados à 
turma. Esses objetos tinham a função de qualificar o espaço, no sentido de dar a ele uma qualidade que favorecesse 
uma determinada vivência: a vivência estética com o texto literário. A colcha e a caixa constituíram parte de um 
ambiente envolvente e instigante para as crianças, de tal modo que elas pudessem vivenciar as narrativas de uma 
maneira diferenciada, conjugando diferentes sentidos às experiências individuais e coletivas do grupo. Esses 
instrumentos contribuiriam com a experiência proporcionada pelo contato direto com a materialidade do livro e com o 

                                                           
20 Sinopse do livro: João vivia numa pequena casa com sua mãe e uma vaca leiteira chamada branquinha. Certa manhã, João foi à 
cidade para vender a vaca. No caminho, encontrou um homenzinho esquisito que lhe ofereceu feijões mágicos em troca de 
branquinha. 
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texto literário. Foram elementos trazidos com o propósito de uma transformação no meio, para proporcionar uma 
vivência diferenciada do tempo/espaço da sala de atividades e favorecer outras possibilidades de atribuição de sentido 
a esse tempo/espaço por meio de novas interações entre crianças, adultos e o texto literário.  

Essa transformação no meio foi necessária para reunir o grupo em torno de um objetivo comum, criando, assim, 
um ritual para a leitura, de tal modo que o grupo pudesse reconhecê-lo como representativo de um momento prazeroso 
de interação com o texto literário e também com os outros sujeitos. Ao adentrar no plano do desenvolvimento cultural 
a partir da mediação semiótica, a criança reconstitui em si as características humanas, internalizando os sinais do 
mundo externo. Assim sendo, “os signos permitem transformar o que é alheio à criança – os modos de falar, de agir, 
de pensar etc. dos outros – em algo que lhe seja próprio, sem deixar de ser próprio dos outros” (PINO, 2005, p. 160). 

Antes da leitura, exploramos com as crianças os elementos paratextuais do livro, chamando-lhes a atenção 
para o título da história, o nome da autora, da editora, as ilustrações, de modo a levá-las a fazerem previsões sobre o 
que o texto iria tratar e a ativarem os seus conhecimentos prévios para, assim, adentrarem na história. Conforme 
assinala Paiva e Rodrigues, 

  
a interação com o livro é necessária ao letramento literário que envolve o conhecimento das 
características matérias do objeto, aspectos paratextuais que remetem à autoria, à editora, ao projeto 
gráfico que institui o diálogo entre as imagens e o texto verbal, enfim, a uma série de aspectos passíveis 
de serem experimentados somente com o contato direto com o livro (2008, p. 111)  

 
É durante a interação do leitor com a obra e a conversa estabelecida entre o mediador e as crianças sobre os 

aspectos importantes do texto que a compreensão e a interpretação da história acontecem. O fragmento, a seguir, 
evidencia esse momento de conversa inicial sobre o livro: 

 
Pesquisadora: Crianças, vamos olhar a capa do livro.  
J. G.: Tem a minha letra. 
N.: Vai falar de planta. 
R.: É o pé de feijão.  
Pesquisadora: Isso mesmo, Raphaela, o título dessa história é João e o pé de Feijão. Quem escreveu 
foi Ingrid Biesemeyer Bellinghausen. 
J. G.: Ele é João igual eu tia. 
Pesquisadora: Verdade. E vocês querem escutar essa história? 
Turma: Sim. 
Pesquisadora: Então, antes, vamos fazer uma mágica. Eu falo e vocês repetem: Abracadabra, pé de 
cabra, eu vou contar até três e era uma vez.1,2,3... (Nota de campo do dia 24/04/2017)  

 
A partir das alterações no meio e da conversa inicial sobre a história, as crianças conseguiram se concentrar 

e dialogar com a leitura, com a narrativa, fazendo relação com situações do dia a dia, o que revela que a literatura 
estimula o diálogo e leva-nos a ultrapassar os limites da vida cotidiana e a promover a nossa inserção na cultura 
literária. Essa relação entre a criança e a narrativa pode ser observada no fragmento a seguir:  

 
(Após explorar a capa do livro) 
Pesquisadora: Então, o título da história que vou ler hoje é João e o pé de feijão. 
J.G.: Tia, ele é João igual eu.  
Pesquisadora: É verdade... e será que ele tem outras características igual a você? (risadas) 
J.G.: Não sei, tia (balança a cabeça sorrindo).  
Pesquisadora: Vamos descobrir?! (...)  
Pesquisadora: ―Assim, João seguiu com branquinha pela estrada.  
V.: Tia, ele está triste?  
Pesquisadora: O que você acha?  
V: Que sim.  
Pesquisadora: Por quê?  
V.: Olha o rosto dele.  
(Nota de campo, abril/2017) 

 
Quando o menino relaciona o título da história a seu nome, evidencia uma relação entre a história e os signos 

linguísticos. Ao final do fragmento, outra criança relaciona o texto e as imagens a elementos da realidade, no caso, o 
nome e o sentimento de tristeza. Esse fragmento sugere uma reflexão sobre as vivências das crianças com o texto 
literário, conforme acentua Pino, quando salienta que,  

 
Com a ideia de que a vivência constitui a unidade de análise que integra de uma forma dinâmica o meio 
externo à criança – meio físico, social e cultural, ou seja, o meio construído pelos homens – e o meio 
interior, subjetivo da criança, Vigotski está apontando para o fato de que o desenvolvimento humano, 
entendido como processo de constituição cultural da criança para tornar-se um ser humano, é feito do 
material social-cultural que o meio humano põe à disposição da criança e que ela vai se apropriando 
na convivência nas práticas sociais, mas ele é feito também da maneira como a criança converte esse 
material em funções humanas. E nesse movimento do exterior para o interior e do interior para o exterior 
da criança, o mecanismo fundamental é a transformação da significação do mundo cultural em 
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significação para a criança. Daí que Vigotski relaciona a vivência com a significação que a criança se 
faz das situações criadas pela dinâmica do meio (PINO, 2010, p. 753).  

 
As crianças, ao terem contato com os instrumentos mediadores – colcha, caixa, livro – e o Outro, apropriaram-

se desse material social-cultural e das práticas sociais inseridas no momento da leitura, convertendo esse material em 
funções humanas e apoderando-se, de forma diferente, do espaço da sala de aula, o que proporcionou outro tipo de 
interação das crianças entre elas, com o mediador de leitura e com o texto. Antes da inserção dos instrumentos 
mediadores, as crianças se mostravam dispersas no ambiente. Após essa inserção, demonstraram atribuir um novo 
sentido ao momento da leitura e um novo significado para esse momento começa a se estabilizar no grupo. Isso 
evidencia que a unidade entre o meio externo e o interno da criança contribuiu para transformar o mundo cultural a 
partir da atribuição de novos significados para esse mundo. Para Vigotski: 
 

o desenvolvimento da criança encontra-se intimamente ligado à apropriação da cultura. Essa 
apropriação da criança implica uma participação ativa dela na cultura, tornando próprios dela mesma 
os modos sociais de perceber, sentir, falar, pensar e se relacionar com os outro (VIGOTSKI, 2009, p. 
8).  

 
A transformação daquilo que tinha significado para o mundo em significado para a criança acontece a partir da 

mediação. As vivências proporcionadas às crianças pela literatura, entendida aqui como um meio, nos espaços 
escolares, podem promover a educação estética ou apenas visar a uma educação moral. Enquanto a educação estética 
estimula a criança a atribuir sentidos vários à narrativa, dentro dos limites expostos no texto, e considerando, portanto, 
a criança como produto e produtora de linguagem, a educação moral, pelo seu caráter pragmático, visa à retirada de 
elementos explícitos do texto e à possibilidade de atribuição de um único sentido: o que o adulto acredita ser necessário 
ensinar à criança.  

Durante a leitura da história feita por uma das integrantes do grupo de pesquisa foi possível perceber a 
aproximação das crianças com o livro. Nesse momento, elas mantiveram os olhos e os próprios corpos voltados para 
esse suporte que, naquele momento, tornou-se um objeto de desejo, de admiração, de encantamento. Isso nos permite 
perceber que os suportes nos quais a leitura literária circula exercem um papel fundamental no processo de formação 
do leitor.  

A produção de sentidos pela criança para o texto literário, visto como um objeto cultural, construído com 
determinadas intencionalidades e sendo portador de sentidos socialmente produzidos, pode favorecer uma 
aproximação das crianças com experiências literárias envolventes e instigantes.  

A leitura literária, na Educação Infantil, ao ser trabalhada a partir de seu viés estético, assume função 
transformadora pela possibilidade de proporcionar às crianças vivenciar a alteridade para elas – “experimentarem 
sentidos, caminharem em mundos distintos no tempo e no espaço em que vivem, imaginarem, interagirem com uma 
linguagem que muitas vezes sai do lugar-comum, que lhes permite conhecer novos arranjos e ordenações” (CORSINO, 
2010, p. 184). Essa imersão no mundo ficcional foi potencializada, em algumas oficinas, por outros artefatos que faziam 
referência à história. Nessa oficina de leitura foram colocadas na caixa algumas sementes de feijão, algodão em 
potinhos, foi proposto que, após ouvirem a história, fizéssemos o plantio das sementes de feijão. Essa opção de 
atividade – cuidar do crescimento do feijão – teve o objetivo de construir um elo com a professora da turma e tornar a 
experiência com a história ainda presente no grupo, nos dias em que não estivéssemos na escola, uma vez que a 
docente havia demonstrado resistência em retomar a leitura do livro com as crianças em suas aulas posteriores a essa 
atividade de leitura. 

O fragmento a seguir elucida a relação que as crianças estabelecem entre os elementos da história ouvida e 
aqueles de sua realidade. 

 
N.: Tia, quando o nosso feijão crescer, a gente vai poder subir nele? 
Pesquisadora: E o que será que vamos encontrar lá no topo?  
N.: Um robozão bom.  
B.: Tia, me mostra o meu feijão...  
Nesse momento, outras crianças pediram para ver o seu feijão também.  
(Nota de campo, 27 de abril de 2017) 

 
A partir desse diálogo transcrito percebe-se que o desdobramento da história e o acompanhamento pelas 

crianças do crescimento do feijão permitiram que elas (re)criassem cenas e falas, conjugando fantasia e realidade. 
Para Vigotski (2009), os processos de criação manifestam-se com toda a sua força já na mais tenra infância. 

 
Todos os elementos dessa situação, é claro, são conhecidos por ela [a criança] de uma experiência 
anterior, pois do contrário ela nem poderia criá-la. No entanto, a combinação desses elementos já 
representa algo novo, criado, próprio daquela criança, e não simplesmente alguma coisa que reproduz 
o que ela teve a oportunidade de observar ou ver (VIGOTSKI, 2009, p. 17).  

 
Ao realizar essa oficina percebe-se a importância da organização dos tempos e espaços de leitura, bem como 

a instituição de instrumentos mediadores na rotina das crianças pequenas. A partir dos relatos das crianças foi possível 
perceber que elas começam a compreender a literatura como um instrumento delicado e complexo de formação 
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humana. A escola, enquanto instituição responsável pela formação do leitor, desempenha um papel fundamental frente 
ao incentivo e a ampliação da experiência da criança com a leitura. 

 
Considerações finais 
 

A oficina realizada com as crianças e analisada neste texto representa o início do movimento de instituir na 
rotina dessas crianças tempos e espaços de leitura literária. Esse momento não pode ser os poucos minutos 
disponíveis no final do dia, nem na passagem de uma atividade para a outra. Por isso, foram escolhidas as primeiras 
horas da manhã. Além disso, o espaço da sala de aula foi sendo qualificado, no intuito de criar um ambiente envolvente, 
que potencializasse a apreciação estética dos textos pelas crianças. Essa busca de um lugar para a leitura literária na 
turma foi consequência de uma crença de que essa prática teria um papel importante na formação das crianças. Nessa 
perspectiva, uma condição fundamental para a introdução da literatura no contexto escolar é a crença do professor de 
que ela tem um papel relevante na formação das crianças. 

Durante essas intervenções, percebemos que a organização dos tempos e espaços de leitura, bem como a 
mediação do trabalho com o texto literário proporcionaram que as crianças vivenciassem momentos de estímulo à 
criação e à imaginação e, na mesma medida, situações de estesia e experiências estéticas que as humanizam, as 
constituem como sujeitos, as inserem em uma cultura letrada e, consequentemente, as formam leitores. Constatamos, 
dessa forma, a importância da existência de mediadores da relação das crianças com a literatura. Esses mediadores 
são os outros sujeitos – professor, outras crianças – e os instrumentos.  Isso porque o acesso das crianças à cultura 
não é direto, vez que elas precisam do outro para atribuir sentido a esse mundo. É importante que o mediador, além 
de criar um tempo para a leitura no cotidiano do grupo, esteja atento e sensível ao tempo de cada criança, ao modo 
como cada uma vai construindo uma relação com a literatura. Nesse sentido, o conceito de vivência, desenvolvido por 
Vigotski no âmbito da teoria histórico-cultural, ajuda a compreender que a forma como cada criança responde a uma 
dada organização do tempo, do espaço, ao contato com o texto literário ressignifica essas ações, dá a elas um novo 
sentido, criando uma relação com o tempo e o espaço que é muito pessoal e que repercute na produção de sentidos 
pela criança para o texto literário. 

Nesse sentido, o tempo/espaço de leitura é um tempo e espaço material, do relógio, do mundo físico e, ao 
mesmo tempo, é imaterial, do sujeito, do seu processo de atribuição de sentido ao mundo, ao texto. A mediação se dá 
no entrecruzamento desses tempo/espaços. Isso porque a leitura, especialmente a leitura literária, necessita de uma 
interação entre leitor e texto para além do escrito, ou seja, demanda a compreensão dos não ditos, das cores, dos 
contextos que vão sendo tecidos pelo entrecruzamento das narrativas com a história de vida de cada um, dentre outros 
aspectos, o que pressupõe um acolhimento diferenciado por cada leitor e um compromisso com a sensibilidade estética 
da obra e das crianças. 

 
 

 
Referências 
 
BARBOSA, M. C. S. Por amor e por força: rotinas na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2006.  
BELLINGHAUSEN, I. B. João e o pé de feijão (recontado) – 1ª ed. – São Paulo: DCL, 2006. 
CORSINO, P. Literatura na educação infantil: possibilidades e ampliações. In: PAIVA, A. et al. (Orgs.). Literatura: 
ensino fundamental. Brasília: Ministério da Educação Básica. Coleção Explorando o Ensino. V.20, p.183-204, 2010. 
MACHADO, A. M. Como e por que ler os clássicos universais desde cedo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 
PAIVA, A.; RODRIGUES, P. C. A. Letramento literário na sala de aula: desafios e possibilidades. In: CASTANHEIRA, 
M. L. et al (Orgs.). Alfabetização e letramento na sala de aula. B. Horizonte: Autêntica| CEALE, 2008, p.103-119. 
(Col. Alfabetização e Letramento na sala de aula).  
PINO, A. As marcas do humano: as origens da constituição cultural da criança na perspectiva de Lev S. Vigotski. São 
Paulo: Cortez, 2005.  
______. A criança e seu meio: contribuição de Vigotski ao desenvolvimento da criança e à sua educação. São Paulo: 
USP, 2011. 
VIGOTSKI. L. S. Imaginação e criação na infância: ensaio psicológico – livro para professores. Tradução Zoia 
Prestes. São Paulo: Ática, 2009. 
______. Quarta aula: a questão do meio na pedologia. Trad. Márcia Pileggi Vinha. Revista Psicologia USP, São 

Paulo, 2010, p. 681-701. 

LITERATURA DA E PARA A CRIANÇA: ANÁLISE DE UMA PRODUÇÃO LITERÁRIA INFANTIL 

Daiane de Fátima Resende – UFSJ21  

                                                           
21 Graduanda em pedagogia pela UFSJ daianeresende96@yahoo.com.br  



48 
 

Valdinéia Aparecida Alves – UFSJ22  

Orientadora: Profa. Dra. Amanda Valiengo – UFSJ23  

  

RESUMO:    

Este trabalho surge a partir de inquietações produzidas pelas leituras de textos de Corsaro (2011) e Sarmento (2002) 
sobre a Sociologia da Infância, realizadas no grupo de Estudos e Pesquisa em Especificidades da Docência na 
Educação Infantil (GEPEDEI). Os autores defendem a existência de uma cultura produzida e reproduzida 
interpretativamente pelas crianças, a partir do contato com a cultura dos adultos e seus pares. Consideram que a 
literatura infantil, produzida por adultos para crianças ou pelas próprias crianças, faz parte da cultura da infância 
(SARMENTO) ou cultura de pares (CORSARO, 2011). Mais especificamente, somente a partir da década de 1980, a 
concepção de criança começa a mudar de um lugar de “apagamento” para um lugar que a considera como produtora 
de arte e cultura. Concebendo a literatura infantil como uma arte, e a criança como produtora de cultura, este trabalho 
tem como objetivo refletir sobre a produção de literatura infantil para e pela criança. Que espaços as produções das 
crianças ocupam? Como estas produções acontecem? Como a escola propicia e participa destas produções? Para 
tais reflexões baseamo-nos em autores como Leonardo Arroyo (2011), Marisa Lajolo (2007), Regina Zilberman (2009) 
e Josette Jolibert (1994). Como opção metodológica, analisamos qualitativamente um material intitulado “A caixa que 
conta histórias: trabalhando com contos”, desenvolvido com uma turma de terceira série, em uma escola pública de 
São Paulo. Consideramos que o trabalho com a literatura infantil é necessário tanto no contato da criança com a 
produção literária existente, como também por meio da sua própria produção.     

Palavras-chave: Culturas Infantis; Literatura da criança; Literatura para a infância Introdução  

Eu sozinho menino entre mangueiras  lia a história de 
Robinson Crusoé   
Comprida história que no acaba mais.  
(...) Lá longe, meu pai campeava   
No mato sem fim da fazenda.   
E eu não sabia que minha história   
era mais bonita que a de Robinson Crusoé.   
Carlos Drummond de Andrade  
 

Este trabalho surge a partir de inquietações produzidas pelas leituras de textos de Corsaro (2011) e Sarmento (2002) 
sobre Sociologia da Infância, realizadas no grupo de Estudos e Pesquisa em Especificidades da Docência na Educação 
Infantil (GEPEDEI).  Estes autores defendem que a criança não está passiva no processo de socialização, apenas 
internalizando os conhecimentos e hábitos que os adultos trazem; e que, quando adultas estarão aptas a participar 
ativamente da sociedade, como defendem as teorias tradicionais de estudo da criança dentro da Sociologia. Eles 
defendem que a criança participa ativamente do processo de socialização; além de internalizar; elas criam, a partir da 
cultura já existente que é ofertada pelos adultos e seus pares, uma cultura própria da infância (cultura de pares) e 
contribuem ativamente com a sociedade. Assim, acreditam que as crianças produzem cultura desde a mais tenra idade 
e não apenas quando se tornarem adultos.   

Outra leitura impulsionadora de questões na elaboração desta pesquisa foram os poemas de Carlos Drumond de 
Andrade. Ao ler o livro “A senha do mundo”, (DRUMMOND, 1999, p.45), encontramos um texto que conta um pouco 
da história do autor. Conta que aos dezesseis anos, em 1918, seu irmão Altivo publica o poema em prosa “Onda” de 
autoria de Drummond, num “jornalzinho” de Itabira chamado Maio. O que nos leva a acreditar que ele já escrevia desde 
criança, não precisando se tornar um adulto para produzir cultura.   

Embasadas por Corsaro (2011) que considera as crianças como produtoras de cultura e pelo exemplo de Carlos 
Drummond de Andrade, que teve seu primeiro poema publicado aos 16 anos, que emergem nossas inquietações. 
Concebendo a literatura infantil como uma forma de arte, uma cultura humana, e a criança como produtora de arte, 
este trabalho tem como objetivo refletir sobre a produção de literatura infantil para e pela criança. Que espaços as 
produções das crianças ocupam? Como estas produções acontecem? Como a escola propicia e participa destas 
produções?  

Para essa reflexão optamos pela análise qualitativa um material intitulado “A caixa que conta histórias: trabalhando 
com contos”, desenvolvido com uma turma de terceira série, em uma escola pública de São Paulo. Buscando refletir 
sobre o processo de produção de cultura, no caso literatura infantil, da criança. Para tanto, organizamos o trabalho da 
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seguinte maneira: primeiramente um breve histórico da literatura infantil, depois mencionamos a cultura infantil, em 
seguida explicitamos o projeto e por fim argumentamos sobre Literatura infantil e reprodução interpretativa.  

Uma breve síntese histórica da Literatura infantil  

Durante o período da Idade Média, as crianças eram compreendidas como adultos, que não possuíam diferença na 
forma de tratamento, nas roupas em que vestiam, e nas funções que ocupavam nos trabalhos. Elas eram tidas como 
adultos em miniaturas, em que a única diferença entre adultos e crianças, era a altura. Ambos compartilhavam o 
mesmo mundo, estilo de vida, sentimentos e sensações sem nenhuma restrição (SCHARF, 2000).   

O século XVII foi muito importante para a mudança desse olhar sobre as crianças, pois os protestantes iniciaram um 
pensamento dirigido para elas. Este fato foi um marco, pois através dele começou haver maior interesse nas crianças, 
pensando em sua educação, principalmente religiosa.  

Com a entrada do XVIII, aconteceram reformas pedagógicas que retrataram a obrigatoriedade da educação, junto a 
esses acontecimentos, começaram a surgir modificações dos livros adultos, os quais foram direcionados e adaptados 
para crianças, levando em consideração o gosto infantil.   

Outro fator importante foi a Revolução Industrial, ela impulsionou modificações na estrutura da sociedade, o que refletiu 
na mudança do olhar sobre as crianças, sendo ela a partir deste momento reconhecida como tal, sendo percebida 
como distinta do adulto.   

Desta forma, como afirma Lajolo (2007, p.26), dentro de uma nova estrutura social e familiar, consolidada após a 
Revolução Industrial, a criança assume um novo papel. “A criança passa a deter um novo papel na sociedade, 
motivando o aparecimento de objetos industrializados (o brinquedo) e culturais (o livro) ou novos ramos da ciência (a 
psicologia infantil, a pedagogia ou a pediatria) de que ela é destinatária”.   

Desde então, a escola passa a ser um intermediário da criança com a cultura, sendo a leitura um meio valioso para 
tal. Scharf (2000, p. 24) afirma que:  

A leitura passou a ser uma preocupação em função de outras modalidades que se realizam; foi a leitura 
através da escola que abriu aos jovens a porta para o universo do conhecimento. Leitura significou um 
estímulo à tipografia que, neste período, vinha se desenvolvendo bastante e criando novas formas de 
impressão: o livro, o jornal, os folhetins.  

Scharf (2000, p.25), também cita algumas obras que marcaram a história da literatura infantil, que aconteceram no 
início do século XIX:  

No início desse século, duas obras marcaram profundamente a história da literatura infantil. A primeira 
foi Histórias para as Crianças e a Família, em 1812-1815, conhecida como Contos de Grimm, resultado 
de uma pesquisa feita pelos alemães Jacob e Wilhelm Carl Grimm. Compreendia mais de 200 
narrativas de fundo popular, obras que se imortalizaram em todo o mundo. Branca de Neve e os Sete 
Anões, João e Maria e Os Músicos de Bremen, entre outras, deram origem a adaptações no mundo 
inteiro. Outra obra que se revelou foi a do dinamarquês Hans Christian Andersen (1835), com uma 
coleção de contos de fadas que teve sucesso imediato. Em contos como O Patinho Feio e O Soldadinho 
de Chumbo havia humanização dos bichos e objetos com muita criatividade.    

Com todo esse processo foi possível perceber a aprovação dos contos, que predominaram o lúdico e o gênero infantil. 
Desde então, a literatura infantil começou a ganhar espaço nas vidas das crianças.   

Zilberman (2009) salienta que a partir das décadas de 70 e 80 se fortaleceram e ampliaram as discussões sobre a 
leitura na escola e o papel na literatura.  A literatura foi ganhando força, e passou a ser considerada como um meio 
possível de solucionar os problemas vivenciados em sala de aula. Para tanto, “A literatura encarnava a utopia de uma 
escola renovada e eficiente, de que resultavam a aprendizagem do aluno e a gratificação profissional do professor” 
ZILBERMAN (2009, p. 13).  

Perante a permanência do insucesso escolar, professores questionavam qual seria o mais adequado tipo de leitura 
que deveriam incentivar na escola, uma vez que, acreditavam no poder da leitura literária, como grande meio para a 
solução dos problemas enfrentados. Diante dessa interrogação, por muitos anos, a resposta encontrada, era a de 
proporcionar aos alunos a literatura crônica, porém, com o crescimento a escola brasileira, os alunos não se sentiam 
parte da norma culta, pois a desconhecia.   

Nos dias de hoje, a literatura tem como finalidade a formação do leitor, associada a leitura, e a experiência com texto 
literário. Ao ler um texto literário, o indivíduo lança mão de sua imaginação, reflexão, se coloca em outro lugar, sem 
perder o próprio posicionamento, elabora suas conclusões, politiza preferências e argumenta experiências. Sobre a 
leitura e literatura Zilberman (2009, p.17) argumenta:  
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A experiência da leitura decorre das propriedades da literatura enquanto forma de expressão, que, 
utilizando-se da linguagem verbal, incorpora a particularidade dessa de construir um mundo coerente 
e compreensível, logo, racional. Esse universo, da sua parte, alimenta-se da fantasia do autor, que 
elabora suas imagens interiores para se comunicar com o leitor. Assim, o texto concilia a racionalidade 
da linguagem, de que é testemunha sua estrutura gramatical, com a invenção nascida na intimidade 
de um indivíduo; e pode lidar com a ficção mais exacerbada, sem perder o contato com a realidade, 
pois precisa condicionar a imaginação à ordem sintática da língua. Por isso, a literatura não deixa de 
ser realista, documentando seu tempo de modo lúcido e crítico; mas revela-se sempre original, não 
esgotando as possibilidades de criar, pois o imaginário empurra o artista à geração de formas e 
expressões inusitadas.  

Portanto, de acordo com os argumentos enfatizados por Zilberman (2009), torna-se perceptível a importância da 
literatura, enquanto faceta para formar sujeitos que sejam capazes de realizarem interpretações não somente do que 
leem, como também da própria vida, formando seres capazes de comunicarem e argumentarem, desempenhando um 
papel ativo em suas próprias vidas e na cultura humana.  

Cultura infantil, a reprodução interpretativa e a literatura infantil  

Este trabalho tem como base teórica os pressupostos de William Arnold Corsaro, um professor e pesquisador 
interessado na pesquisa sobre sociologia da infância, cultura de pares, métodos etnográficos e relações entre adultos 
e crianças. Consideramos também as ideias de Manuel José Jacinto Sarmento Pereira, estudioso na área da 
sociologia, especificamente na sociologia da infância. Buscamos elencar algumas aproximações entre esses autores 
para a compreensão da criança e seu período de infância.   

Corsaro (2011) defende que as crianças pareciam estar “apagadas” dos estudos sociológicos, porém na verdade, elas 
eram colocadas a margem pelas teorias tradicionais, sendo elas apresentadas como consumidoras da cultura proposta 
pelos adultos. Com os estudos sociológicos, surgiram novas perspectivas, a interpretativa e a construtivista, que 
apresentaram as crianças como seres ativos da socialização infantil. A partir deste momento, a criança passa a ganhar 
centralidade nos estudos referentes a sociologia infantil, e todos os aspectos de sua construção social como gênero, 
classe, raça e etnia, passam a ser estudados e discutidos.  

Dentro das teorias tradicionais, Corsaro discute sobre o modelo determinista no qual a criança é tomada pela sociedade 
e treinada para se tornar um membro competente. Nos modelos funcionalistas, “a criança é uma ameaça à sociedade; 
ela deve ser apropriada e moldada para se amoldar” (CORSARO, 2011, p.20). Já os modelos produtivistas focavam 
nas vantagens que os indivíduos oriundos de grupos sociais com recursos sociais usufruíam. Ambos, funcionalistas e 
produtivistas, são abordagens que surgem do modelo deterministas e possuem como características: a criança passiva 
no processo de socialização e sua preocupação central é pensar no que a criança se tornará, desconsiderando as 
contribuições dela para sociedade no momento da infância.   

Analisando o modelo construtivista, pode-se dizer que ele fora influenciado pelas teorias da psicologia do 
desenvolvimento de Piaget, que consideram a importância da criança na reprodução social, porém apresentando foco 
apenas ao desenvolvimento individual e ao futuro delas como adultos.  

Caminhando com essa discussão, Corsaro enfatiza que “as teorias sociológicas da infância devem se libertar da 
doutrina individualista” (CORSARO, 2011, p.31) e adotar a perspectiva de que a “socialização não é só uma questão 
de adaptação e internalização, mas também um processo de apropriação, reinvenção e reprodução” (CORSARO, 
2011, p.31). Em oposição as teorias citadas, ele apresenta a “Reprodução Interpretativa” cujo enfoque está na criança, 
que assim como os adultos, são ativas na construção social.  

Na perspectiva da Reprodução Interpretativa, a criança se apropria da cultura apresentada pelo adulto e produz de 
forma criativa, diferente do adulto, sua própria cultura com seus pares. Diante disso, o processo de apropriação da 
cultura do adulto acontece de forma continua, a medida em que a criança internaliza a cultura do adulto, ela é capaz 
de produzir a sua própria cultura, denominada cultura de pares, modificando e recriando a cultura do adulto, dessa 
forma podendo dizer que “as crianças afetam e são afetadas pela sociedade” (CORSARO, 2011, p.57) 
interpretativamente.  

Enfatizando sobre a literatura infantil, Corsaro (2011) ressalta que esta faz parte da cultura simbólica da infância 
agrupada com a mídia, histórias infantis, figuras místicas e lendas, sendo os livros pertencentes a cultura material da 
infância juntamente com o vestuário, ferramentas artísticas e de alfabetização. Nesse aspecto, Sarmento (2002) 
considera a literatura infantil como “cultura criada pelo adulto para criança” junto com os brinquedos, jogos, sites, 
cinemas, além de ser modelada de acordo com a indústria cultural da infância.   

Leonardo Arroyo (2011), em uma discussão sobre o que é literatura infantil, propõe que nem sempre o livro de literatura 
infantil foi escrito especificamente para criança e cita Robison Crusoé de Daniel Defoe, “escrito para adultos e 
consagrado pelas crianças”. Aponta que a literatura escrita especificamente para criança se desenvolveu, fortaleceu e 
aprimorou ao longo da história.  
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É pensando sobre a literatura infantil como cultura da infância, criada pelo adulto para a criança, que nasce nossas 
inquietações. Pois ao acreditarmos que a criança é um sujeito ativo socialmente, que cria sua cultura de pares a partir 
das interações com os adultos e pares, com suas produções orais e escritas, criadas com o contato com a literatura 
produzida pelo adulto, adquire um novo status e devem ser estudas e discutidas na perspectiva de cultura de pares.  

Para tanto, analisaremos qualitativamente um material intitulado “A caixa que conta histórias: trabalhando com contos”, 
desenvolvido com uma turma de terceira série, em uma escola pública de São Paulo.  

Conhecendo um pouco sobre o projeto... 

 

O trabalho intitulado “A caixa que conta história: trabalhando com contos”, foi desenvolvido em uma turma de terceira 
série, com trinta e uma crianças, na escola Manoel Joaquim Fernandes no município de Garça, São Paulo, no ano de 
2006 (PROJETO, 2006).  

Os objetivos referentes a realização do projeto foram: realizar várias leituras de contos; conhecer suas estruturas; 
produzir um conto e confeccionar uma caixa coletiva, visando expandir os conhecimentos de leitura e escrita.  

O projeto nasce de uma prática diária de contar histórias, desenvolvida pela professora em sala de aula, uma vez que 
seus alunos demonstraram interesse. Eles podiam escolher os contos que queriam ouvir, ou até mesmo a docente 
estabelecia qual história seria contada em determinado dia. Toda a prática se dava de acordo com o interesse, vontade 
e envolvimento dos alunos. Se fosse percebido qualquer tipo de desinteresse, as práticas e os temas eram alterados, 
afinal, mantê-los envolvidos e atentos no ato de ouvir histórias era fundamental para a realização do trabalho.  

Das inúmeras histórias ouvidas, de diversos gêneros textuais, a docente propôs que os alunos, individualmente, 
escrevessem um conto, levando em consideração tudo que ouviram e aprenderam no decorrer das aulas ministradas. 
Após a escrita do conto, foi realizada a leitura de todos eles pela docente. Continuando o trabalho de correção, os 
alunos se organizaram em “duplas produtivas”, para poderem corrigir as normas da língua portuguesa.  

A etapa posterior do projeto, foi a escolha de uma história. Para isso, a docente leu todas as histórias para a turma, 
para que as crianças pudessem escolher qual havia gostado mais. Por meio de votação, a turma escolheu a produção 
de um dos alunos com deficiência.   

Realizada a escolha, a história fora escrita no quadro pela docente, para melhor visualização dos alunos, com o intuito 
de que todos pudessem opinar e contribuir para que o texto ficasse ainda melhor, com o consentimento do autor.  
Dessa forma, ocasionou-se uma escrita coletiva, uma vez que todos puderam auxiliar no processo de escrita, além de 
elegerem um título e uma rima a ser colocada ao final, que não tinha na escrita original.  

Depois de todo esse processo de aprimoramento, teve-se como resultado o seguinte conto:  

O rei e o saco de ouro  

Era uma vez uma menina que vivia ajudando os doentes. Ela foi no castelo do rei e ele pediu ajuda para ela, pois a 
mulher dele estava de cama.   

A moça bonita entrou no quarto e encontrou a rainha na cama muito doente, então curoua e o rei satisfeito deu a moça 
uma recompensa, um saco de ouro e falou:  

_ Quer trabalhar aqui?  
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Ela aceitou, mas sua madrasta que era muito má, fez um feitiço para a moça bonita e ela ficou uma pessoa muito 
malvada.  

O rei, então, despediu a moça e ela chorou por que não podia mais fazer o bem e trabalhar no reino. Ficou sozinha, 
triste e com fome.  

Certo dia apareceu o príncipe e viu a moça chorando e falou:  

_ O seu pai me despediu porque minha madrasta fez um feitiço e eu não consigo mais curar ninguém.  

O príncipe foi na casa da madrasta da moça bonita e conversou dizendo que daria à ela muito dinheiro se ela tirasse 
o feitiço.  

A madrasta que era má, mas também interesseira aceitou a proposta.  

No outro dia o príncipe casou-se com a moça bonita, foram muitos convidados e ficaram felizes para sempre.  

Toda história tem um beijo  
acabou-se o que era queijo.  
 

Com a história pronta, as crianças se organizaram de modo a dividir quem seria a responsável por realizar cada etapa 
da elaboração da caixa. Este momento coletivo foi importante, pois permitiu que todas as crianças fizessem ações 
práticas para a execução da caixa. Cada criança realizou uma parte do trabalho, encaparam a caixa, fizeram os 
personagens, ilustraram as cenas, ou reescreveram cada trecho da história de acordo com as cenas. Em união os 
alunos tiveram de pensar em como ilustrar cada etapa da história, de maneira que fizessem sentido para o público, 
para isso, realizaram um trabalho cooperativo.  

Pode-se dizer que este trabalho foi realizado com muito entusiasmo pelos alunos, em que se encontraram muito 
empolgados na sua realização, principalmente quando tiveram a oportunidade de apresentar a história com a caixa, 
para as outras turmas, como também em uma das reuniões de pais. Foi possível notar o orgulho das crianças, em 
verem ocuparem o papel de autoras, produtoras e difusoras da literatura infantil produzida por elas.    

 Literatura infantil e reprodução interpretativa  

Analisando o projeto “A caixa que conta histórias: Trabalhando com contos” podemos notar que existem alguns 
aspectos que vão ao encontro com as teorias da sociologia da infância de Corsaro e Sarmento sobre cultura de pares 
e reprodução interpretativa. Pensando nesses aspectos, debruçaremos nossas reflexões sobre Literatura Infantil.  

Primeiramente podemos enfatizar o papel da professora, como uma parceira mais experiente, pois ela é o adulto que 
apresenta, através da rotina de ler e contar histórias, a cultura criada pelo adulto para criança, como propõe Sarmento 
e a cultura simbólica de acordo com Corsaro. Além disso, organiza espaço, tempo, materiais e situações para que a 
produção coletiva aconteça.  

Já neste momento inicial, podemos destacar o pensamento de Corsaro (2011), quando diz que é importante que as 
crianças desenvolvam a cultura de pares e modifiquem a cultura do adulto, porém para que isso se efetive é necessário 
que esta participe de situações, junto com adultos e/ou seus pares. “Crianças pequenas não experimentam 
individualmente as informações do mundo adulto; em vez disso, elas participam de rotinas culturais nas quais a 
informação é primeiro mediada por adultos” (CORSARO, 2011, p.130), desta forma, evidenciando a relevância do 
papel da docente.  

Para o projeto, contar histórias não é encerramento, mas sim o início de um processo de construção da cultura de 
pares. A educadora propicia uma outra rotina cultural que é a escrita, podendo cada criança produzir um conto. 
Produção esta que é compartilhada com a professora e colegas (pares), sofrendo alterações e correções, visando o 
desenvolvimento da linguagem escrita e a elaboração coletiva da arte. Tudo isso em meio a seus pares e com a 
orientação da professora.   

Destacamos um segundo aspecto de grande relevância que é a união entre os pares, considerando que “na 
perspectiva de reprodução interpretativa, as atividades de crianças com seus pares e sua produção coletiva de uma 
série de culturas de pares são tão importantes quanto sua interação com adultos” (CORSARO, 2011, p.129).  

De acordo com a teoria de reprodução interpretativa de Corsaro (2011) as crianças muito além de internalizarem 
habilidades e conhecimentos, elas, assim como os adultos, participam ativamente do processo de socialização. 
Apropriam criativamente das informações do mundo adulto e produzem sua própria cultura de pares.  
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Assim, verificamos no projeto “A caixa que conta histórias: trabalhando com contos” a materialização do processo de 
reprodução interpretativa. Isto por que as crianças não apenas ouviram os contos (cultura produzida pelo adulto), elas 
se apropriam das histórias e a partir delas construíram novas e diferentes histórias. Fato que possui relação com o que 
diz Marafigo (2012, p.8):  

Ouvir muitas e muitas histórias é importante para se integrar num universo de descobertas e de 
compreensão do mundo. Ouvindo histórias pode-se também sentir emoções importantes, como a raiva, 
a tristeza, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade. Enfim, 
ouvir narrativas é uma provocação para mergulhar profundamente em sentimentos, memórias e 
imaginações. As histórias podem fazer a criança ver o que antes não via, sentir o que não sentia e criar 
o que antes não criava. O mundo pode se tornar outro, como mais significados e mais compreensões.  

Essas produções, enquanto artefatos produzidos pelas crianças, ainda de acordo com reprodução interpretativa, 
podem ser entendidas como culturas de pares (ou cultura da infância). “Defino como cultura de pares infantis como 
um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que as crianças produzem e 
compartilham em interação com as demais” (CORSARO, 2011, p.128).  

Nesta projeto as crianças são reconhecidas como produtoras de literatura infantil, enquanto cultura produzida pela 
própria criança. Nas quais o uso da linguagem escrita está à disposição da criança para transmitir as suas mensagens. 
“Mas integram também as culturas da infância modos específicos de significação e uso da linguagem que se 
desenvolvem especialmente no âmbito das relações de pares e que são distintos dos processos adultos”. (Sarmento, 
2002, p.7)  

Portanto, é possível afirmar que este projeto valorizou as crianças enquanto seres aptos a elaborarem contos, as 
visualizando como seres capazes de produzirem literatura infantil, as quais realizaram reprodução interpretativa com 
os seus pares.  

Considerações finais  

Através da análise qualitativa do projeto “A caixa que conta histórias: trabalhando com contos” podemos verificar, na 
prática, aspectos importantes do pensamento de Corsaro e Sarmento e também a importância da escola como espaço 
de construção e produção cultural.  

As crianças, através do projeto, tiveram contato com a cultura produzida pelo adulto e trazida também por ele, no caso 
a literatura infantil. Mas não se restringiu a apresentação dos contos, elas tiveram tempo, espaço de internalizar essa 
cultura, refletir sobre ela e fazer suas próprias produções. Sendo valorizadas enquanto pessoas que participam 
ativamente da construção do conhecimento e da cultura, seja a cultura de pares ou cultura do adulto. Eles foram 
tocados pelas histórias contadas pela professora e nós, adultos, somos tocados e modificados pela leitura do conto 
escrito pelas crianças.  

Puderam aprofundar conhecimentos sobre a língua escrita, que também faz parte da cultura, através da revisão dos 
textos. Mas a prática da professora foi muito além, valorizou o imaginário dos alunos criando tempos e espaços, como 
sugere Jolibert (1994, p.198):  

Para uma cultura do imaginário ser possível e positiva, convém, portanto, criar condições favoráveis 
para uma tomada em consideração concreta das formas que ela pode assumir em cada criança... Para 
que essas formas possam concretizar-se, é preciso que um meio estimulante derrube os tabus ao 
mesmo tempo em que fornece os meios linguísticos ou gráficos necessários.  

O contato com pares e com o adulto em todo o processo de construção da caixa, valorizando a autonomia da criança 
em suas construções e a presença do adulto como mediador do processo e não como aquele que impõe uma forma 
de pensar e estar no mundo.  

No projeto em questão, a criança teve voz e vez para poder ouvir, pensar, refletir, elaborar e construir, podendo a 
escola utilizar a literatura como ferramenta para trabalhar com a cultura escrita, com a imaginação, a fantasia, 
desenvolvendo aspectos emocionais, a capacidade de expressão. Magnani (p.75, 2001) evoca uma discussão sobre 
a literatura:   

Ainda que seja esta uma questão polêmica, penso que as reflexões de Antônio Candido podem ser 
elucidativas em muitos aspectos. Segundo esse autor, a literatura tem uma  
“função humanizadora”, ou seja, tem a capacidade de “confirmar a humanidade do homem”. Daí 
derivam suas funções mais específicas: “satisfazer à necessidade universal de fantasia, contribuir para 
a formação da personalidade” e, ainda, ser “uma forma de conhecimento do mundo e do ser”.  De 
acordo com esse ponto de vista, a literatura é algo que “exprime o homem e depois atua na própria 
formação do homem”. E sua função educativa advém do fato de ela agir com “o impacto indiscriminado 
da própria vida” nas camadas mais profundas e de corresponder àquelas necessidades humanas.  
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Pensar em uma prática em que as crianças possam desfrutar de uma aprendizagem que seja significativa para elas, 
em que possam interagirem e envolverem, em um ambiente onde suas produções possam acontecer e sejam 
valorizadas, contando com um professor (adulto) que esteja junto com as crianças para mediar e auxiliá-las e seus 
pares em todo o processo de criação. Boccia (2015, p.33) afirma:  

Primeiro, a criança explora a si mesma, suas possibilidades de movimento, de uso do espaço e de 
comunicação. Depois, passa a explorar objetos, vai manipulando, experimentando e adquirindo 
informações sobre o mundo que o cerca. Assim, brinca... aprende... brinca e transforma... cresce... se 
desenvolve... pensa...  

Contudo, pretendemos pensar a escola como espaço de produção cultural, interação social, construção de 
conhecimentos; abandonando a ideia de que a escola é um lugar onde se adquire conhecimentos ou se prepara para 
o mercado de trabalho.  Desta forma, deixando as crianças livres para poderem se manifestarem, realizarem escolhas, 
descobrirem suas aptidões e produzirem cultura.   
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A VOZ DAS CRIANÇAS A PARTIR DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
  

 Âmali Pessôa  

Guiomar Francisca  

Orientadora: Profa Dra. Amanda Valiengo  

  

Neste trabalho temos o objetivo de refletir acerca da tentativa de dar voz às crianças a partir da contação de histórias. 
As bases teóricas estão calcadas: 1) na sociologia da infância – discussões realizadas pelas  leituras de textos de 
Corsaro (2011) e Sarmento (2004), realizadas no grupo de Estudos e Pesquisa em Especificidades da Docência na 
Educação Infantil (GEPEDEI); 2) na filosofia para crianças de Walter Omar Kohan (1998) – estudos realizados e 
vivenciados na Disciplina de Estágio na Educação Infantil; e 3) na literatura infantil Betty Coelho (1991), Ana Rita de 
Cássia Santos Barbosa (2008), Linete Oliveira de Souza e Andreza Dalla Bernardino (2011). Segundo Corsaro (2011), 
a criança é um sujeito ativo, capaz, construtor e com voz para dizer sobre seus processos. A reprodução interpretativa 
é um dos conceitos do autor que afirma esse lugar de protagonismo e ação dessa geração que é constantemente 
silenciada. A partir dessas discussões, relatamos e analisamos uma série de atividades realizadas durante o estágio. 
Segundo Walter Omar Kohan (1998), a filosofia deve ser realizada em 5 etapas: Atividade prévia ao trabalho textual, 
Apresentação do texto, Problematização, Discussão filosófica e Atividade posterior à discussão.   Realizamos as cinco 



55 
 

etapas utilizando cinco histórias diferentes: Qual o sabor da lua?; A verdadeira história dos três porquinhos; João e 
Maria; Chapeuzinho Amarelo e Linéia no jardim de Monet. Para Barbosa e Bernardino (1991), a contação de história é 
uma estratégia pedagógica que favorece de maneira significativa a práxis docente. A escuta de histórias educa, 
desenvolve habilidades cognitivas, estimula a criatividade e o gosto pela leitura. Após a realização dessas etapas, 
destacamos aspectos que consideramos relevantes do trabalho com a filosofia para crianças e com a literatura para 
que a criança seja respeitada como protagonista nos distintos processos da vida: o fato dela aprender a escutar e estar 
em contato com diferentes modos de contar histórias, dela poder discutir o assunto que quiser, a partir da 
problematização e o registro, por meio de desenhos e pinturas como produções pessoais.  

  

Palavras-chave: Criança protagonista; literatura infantil; Filosofia para crianças.  

INTRODUÇÃO   
  

Pensar a criança e sua infância nos direciona para caminhos já percorridos que se delinearam no tempo e espaço 
social a partir de contradições, questionamentos, e diferentes perspectivas de análises.  

Segundo estudos da Sociologia da Infância, o espaço de discussão e construção do sujeito social, o olhar e 
direcionamento para criança era quase inexistente, sendo o conceito infância algo recente nesse cenário (CORSARO, 
2011).  

A construção da sociologia da infância fundamentou-se a partir de diferentes teorias que se contrapuseram em distintas 
perspectivas, construindo caminhos para atualidade, buscando a compreensão do ser criança a partir de novos lugares, 
possibilitando uma amplitude de entendimento desse sujeito e em relação  às pesquisas e produções relacionadas ao 
campo.   

De Antemão é importante ressaltar que os conceitos de criança e infância tinham, e em muitas situações ainda tem, 
lugares demarcados e vistos sobre o olhar restrito e concepções sociais apenas de adultos, tendo esse indivíduo lugar 
de mero objeto de estudo. A ausência do olhar para essa geração se deu a partir da marginalização desses sujeitos. 
Afinal, a criança pode ser considerada um sujeito social ou somente parte do processo para chegar a vida adulta?   

A ideia de hierarquia sobre a criança se deu a partir do momento que o olhar para ela se construiu de forma prospectiva 
, onde a projetamos para o futuro, a fim de buscar o que se tornarão(CORSARO, 2011). Dessa forma, a individualidade 
desse ser é colocada a prova, onde suas particularidades, construções, sonhos e necessidades ficam a mercê da vida 
adulta, anulando totalmente a potencialidade de uma vida ativa e participante da construção social.  

Em detrimento dessa construção social, as teorias dos estudos sociológicos tradicionais acerca da criança se nutriram 
da idéia do sujeito integrante das engrenagens sociais, sem equivalência de construção. Parte das reflexões postas se 
fundamentam nos conceitos da socialização estabelecido a partir de de dois modelos: o determinista e o construtivista.   

Compreendendo o silenciamento da criança a partir dessas teorias, buscamos nos amparar em um dos conceitos 
construídos por Corsaro (2011) de reprodução interpretativa (movimento de apropriação feito pela criança, de forma 
interpretativa, recebendo, assimilando e refletindo sua apropriação para o espaço social e suas relações) que debate 
com as teorias tradicionais, buscando novas perspectivas de análise dessa geração.   

Acreditamos que através desse contato há possibilidade maior da criança ser compreendida em sua amplitude, visto 
que ela não é uma mera peça da constituição social e tem participação efetiva nas construções que são feitas por elas 
e para elas.  

Partindo dessa perspectiva, da criança como sujeito ativo, com voz pra falar sobre si e tendo a dimensão de que a 
sociedade mesmo com avanço dos estudos constantemente a coloca como sujeito passivo e submisso nas relações 
sociais, apresentamos propostas de interação e construção junto às crianças que possam de alguma maneira amenizar 
as forças das hierarquias sociais e  o respeito a sua voz.  

Através da Filosofia com crianças, destacamos um de seus passos a partir da contação de histórias e literatura, onde 
percebemos a possibilidade da construção do espaço de diálogo, pertencimento e respeito a voz das crianças.  
A concretização dessa ação se deu a partir do estágio na educação infantil, e afirmou caminhos possíveis para 
mudanças das estruturas que silenciam constantemente a criança.  

Contação de histórias e literatura infantil  

  

Atrelado às propostas e discussões do presente trabalho, reservamos esse espaço para discutir a contação de história 
e a literatura como possibilitadores da construção do espaço para o diálogo com a criança e o respeito a sua voz em 
meio às relações e ações que ainda se encontram engendradas na hierarquização dos saberes e espaço de fala.  

A contação de histórias acompanha a humanidade desde seu primórdio, partindo da cultura oral para se difundir. O ato 
de ensino dos povos tradicionais, da educação e construção do saberes se constitui através da fala, pelos anciões ou 
pelas pessoas mais velhas que carregavam as história.  
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A contação de histórias é uma das atividades mais antigas que se tem notícia. Essa arte remonta à 
época do homem há milhões de anos. Contar histórias e declamar versos constituem práticas da cultura 
humana que antecedem o desenvolvimento da escrita (MATEUS at al., 2014, 55.).  

  

Além de nos ajudar a refletir sobre a realidade, as histórias se constituíram também como meios de criação, do mundo 
do imaginário a fim de transcender o que já estava posto.  

Dentro dessas dinâmicas sociais, compreendemos a criança e seu universo como presentes nos desdobramentos que 
a literatura e ato de contar histórias tiveram. O deslocamento social desse sujeito possibilitou a reflexão das produções 
e ações destinadas a ela (MATEUS at a.l,2014,55).  

Atualmente podemos pensar o espaço escolar como um dos facilitadores do encontro entre a criança, a contação de 
história e o universo literário, por ter em sua concepção a educação com intencionalidade e o papel da construção 
intelectual e social da criança.  

O ato de contar histórias é visto como uma prática de extrema importância visto que a partir do seu trabalho pode-se 
propiciar o encontro “com uma fonte intrínseca vinculado a uma dimensão subjetiva e emotiva, e emerge em todas as 
situações onde o sujeito busca compreender de modo simbólico, a realidade que o  circunda” (BARBOSA, 2008, 27.).  

A literatura com sentidos próprios da produção, pautada pelo artístico constrói o contato com a imaginação, com a 
ampliação de conceitos, de aproximação de ideias, de formação intelectual e social, o contato diferentes linguagens.  

O conjunto dessas ideias dialogam diretamente com a proposta do estágio, que se concretizou no espaço escolar, local 
que entendemos como responsável da mediação das diferentes linguagens existentes na sociedade e que também 
ainda se encontra arraigada a dificuldade de lidar com a voz da criança. Fundamentado pela filosofia com crianças, os 
textos literários infantis e a ação de contar história foi a ponte para construção de espaço de diálogo com as crianças, 
partindo das concepções que esses instrumentos são construídos para facilitar as possibilidades de reflexão e 
expressões infantis.   

  

FILOSOFIA PARA CRIANÇAS  

  

Nosso relato de experiência tem como base nossos estudos vivenciados na disciplina de Estágio Supervisionado em 
Educação Infantil II, que teve como objetivos gerais entender um pouco da vivência do processo educativo quanto aos 
aspectos: organização, planejamento, desenvolvimento e aplicação de atividades; o estabelecimento de uma relação 
de troca com a escola de educação infantil entre educadores e estagiárias, alunos e demais funcionários da Instituição; 
aprofundamento na compreensão da observação enquanto recurso prioritário para o desenvolvimento de atividades na 
Educação Infantil e a elaboração e aplicação de um projeto de intervenção, buscando desenvolver a articulação entre 
teoria e prática.   

Trabalhamos com dois textos sobre Filosofia para crianças na disciplina do Estágio, Filosofia para crianças: A tentativa 
pioneira de Matthew Limpam, escrito por Walter Omar Kohan e Filosofia para crianças na prática escolar, escrito pelo 
mesmo autor . Esses dois textos serviram como base para nossa intervenção no estágio.   

Segundo Kohan, Mathew Lipman se incomodava com a forma como os filósofos tinham fechado suas portas para as 
crianças. Considerou este impedimento insensível e injusto. Assim lançou a ideia de que as crianças podem e merecem 
ter acesso à filosofia. Mas como conseguir que pensassem bem?  

Com essa intencionalidade, o filósofo imaginou a possibilidade de discutir com as crianças os conceitos filosóficos 
construídos em toda a história da filosofia ocidental, criando novelas filosóficas em forma de histórias ou romances 
para crianças. Histórias estas, que deveriam ser trabalhadas em sala de aula, dentro da própria escola, por professores 
capacitados.  

Nessas histórias, não são utilizados os nomes reais dos filósofos, mas suas ideias, palavras e pontos de vista são 
apresentados na fala de personagens crianças. São as crianças das histórias que dizem aquilo que Aristóteles, Tomás, 
Spinosa, Marx, Dewey ou Freire têm colocado. É como se os filósofos tivessem uma longa conversação, mesmo que 
tenham morrido há muito tempo. Tal método tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades cognitivas, por 
intermédio de temas filosóficos em uma linguagem acessível à infância, portanto, o mesmo vê nas histórias, o ponto 
de partida para iniciar a criança no mundo da Filosofia.  

Denominados novelas ou romances filosóficos, as histórias escritas por Matthew Lipman são acompanhadas de 
exercícios e planos de discussão. Com uma intencionalidade voltada para o desenvolvimento do pensar, os textos, que 
vêm em forma de narrativa, discorrem sobre as várias áreas da filosofia, mas, no caso com ênfase à lógica, que se 
intenciona, em cultivar a aquisição das habilidades cognitivas. Ensina as crianças a raciocinar e examinar os vários 
usos da linguagem, as diferentes discussões e assim ter a capacidade de fazer as próprias inferências sobre suas 
observações.  

E sobre Filosofia para crianças na prática escolar, Walter Omar Kohan (1998) afirma que a filosofia para crianças 
sempre esteve relacionada à instituição escolar. Portanto, a escola tem sido ponto de partida e chegada para a Filosofia. 
Walter apresenta propostas aos docentes para levar filosofia com crianças como um movimento postulado para 
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reformar o ensino escolar. Filosofia é a arte de pensar, portanto, ao estudar filosofia e incluindo-a uma ou duas vezes 
semanais, construirá cada vez mais nas crianças o pensamento crítico e ajudará todas as outras atividades escolares, 
pois o desenvolvimento e a problematização são habilidades que são discutidas e estudadas em outras áreas de 
aprendizagem. Sobre o espaço, o autor fala sobre a importância de aproveitar todos os espaços na escola. A disposição 
dos alunos, de forma que todos se enxerguem e que ocupem um espaço equidistante do chão, por exemplo, ao ser 
organizar em um círculo. Ao discutir o modo habitual da filosofia para crianças, o autor oferece uma série de sugestões 
para o desenvolvimento da disciplina. A proposta é dividida em cinco partes para a aula de filosofia.  

A primeira parte, “Atividade Prévia ao Trabalho textual”, o autor faz referência à Lipmam, a afirmar a importância de 
estabelecer um ponto de partida ao início do diálogo. Assim, garante que as crianças não se encontrem em posição de 
vantagem ou desvantagem em relação ao começo do diálogo filosófico.  

“Apresentação (leitura realizada pelo professor para as crianças) de um texto” é a segunda parte e relata várias 
alternativas para a realização dessa atividade, como por exemplo, trabalhar com dramatização, marionetes e/ou leituras 
participativas, contações de história. O objetivo é garantir a compreensão dos alunos e ao mesmo tempo motivar o 
interesse e participação no ponto de partida da indagação filosófica.   

A terceira etapa, “Problematização do texto”, trata-se de trabalhar as perguntas de forma significativa sobre o texto. O 
momento de problematização é uma ótima maneira para expandir a capacidade das crianças de perguntarem e 
pensarem o mundo em questão.   

“A discussão filosófica” é a quarta parte e é entendida como o núcleo de uma aula de filosofia segundo Walter O. 
Kohan. Trata-se de uma prática dialógica no qual as crianças expõem suas opiniões acerca de ideias filosóficas.   

O filósofo aponta para o preparo do planejamento cuidadoso antes das aulas de filosofia, para melhor debater as ideias 
principais do texto. É importante incluir a duração das aulas, o espaço e as atividades planejadas.  

O lugar do docente é muito significativo, pois não deve demonstrar nem transmitir um saber em particular, pelo 
contrário, os melhores docentes de filosofia para Kohan (ano) são aqueles mais desejantes de saber, de reflexão e 
discussão conjunta.O filósofo aponta para o preparo do planejamento cuidadoso antes das aulas de filosofia, para 
melhor debater as ideias principais do texto.  

É importante incluir a duração das aulas, o espaço, e as atividades planejadas. Como última etapa, a “Atividade 
posterior à discussão” trata-se de não um fechamento para as indagações filosóficas nas aulas, mas de um momento 
de sintetizar o que foi vivenciado. Pode ser realizado de diferentes modos: uma avaliação coletiva para ter um registro 
e ajustado do que aconteceu na aula, por exemplo.  

O pensar filosófico é questionar, problematizar, indagar. Pensar de forma crítica e criativa. O texto oferece uma série 
de propostas para estudar e ensinar filosofia para as crianças, que serviu de inspiração e práticas para enriquecer a 
prática do estágio.  

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

O estágio aconteceu no Centro Educacional Municipal Professor Elpídio Ramalho, na rua Herculano Veloso, 97, 
Matosinhos – São João del Rei, MG. Foi realizado em uma turma de pré-escola – Educação Infantil – com crianças de 
cinco anos.   

Como já mencionado, o estágio teve como proposta de intervenção trabalhar com a filosofia com crianças através da 
contação de história, com o objetivo de instigar a reflexão filosófica com as crianças.  

No entanto, as histórias escolhidas não deveriam ser as escritas por Lipman, mas sim literaturas disponíveis e nenhuma 
delas deveriam ser escolhida para ensinar um comportamento, conteúdos ou moral, deveriam ser selecionadas 
especialmente levando em consideração as especificidades da turma e a estética textual.   

Através da observação da turma, foi feito o planejamento. Ao trabalhar com crianças na Educação Infantil, deve haver 
um trabalho intencional e de qualidade. O planejamento é o processo de reflexão, é atitude e envolve todas as ações 
e situações no cotidiano do seu trabalho pedagógico.  
  

Planejar é essa atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro para empreender uma viagem 
de conhecimento, de interação, de experiências múltiplas e significativas para/com o grupo de crianças. 
(OSTETTO, 2000, p.177)  

  

Ao escolher as histórias, pensamos em conciliar contos clássicos como João e Maria, a História dos três porquinhos e 
histórias mais contemporâneas como o livro Qual o Sabor da Lua que relata a amizade e coletividade, o livro 
Chapeuzinho Amarelo e “Lineia no Jardim de Monet”. Foram realizados cinco encontros e em cada um foi contada uma 
história, de maneira diferentes.  
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PRIMEIRO DIA  

A primeira história contada foi “Qual o Sabor da Lua?”, escrito por Michael Grejniec. A história inicia com a tartaruga, 
muito curiosa perguntando qual seria o sabor da lua. Ela queria alcançar, mas a lua estava tão distante... então ela 
pede ajuda a cada animalzinho, até chegar ao menor deles, o rato. Assim, com a ajuda de todos, o rato consegue um 
pedaço da lua, passando para cada amigo e diz que a lua tem o sabor daquilo que a gente mais gosta.  

Apresentamos o título da história e perguntamos qual deveria ser o assunto. Mostramos as imagens da capa e os 
alunos estavam muito interessados.  
Terminada a história, perguntamos ‘’O que vocês entenderam da história? ’’ e ‘’Qual parte mais gostaram?’’. Muitas 
crianças levantaram a mão, mostrando o interesse em participar da atividade proposta.  Alguns fragmentos do diálogo 
com as crianças:  

“A lua ficou pequenininha... achou que ninguém ia comer ela. ’’  

‘’Eu gostei da parte que o rato mordeu a lua! ’’  

“Tia, a lua tem sabor de queijo! ’’  

“Para mim tem sabor de algodão doce! ’’  

SEGUNDO DIA  

No segundo dia, apresentamos a história ‘’Lineia no Jardim de Monet.’’ Antes de iniciar a história, foram feita algumas 
perguntas sobre artes plásticas. ‘’Quem gosta de arte? ’’ “Qual pintor vocês conhecem? ” “Vocês gostam de pintar? ” 
Entusiasmados, a maioria dos alunos responderam que gostavam de arte e que inclusive todo dia na semana eles 
pintam no azulejo da escola.   

Brevemente falamos sobre Monet, pintor impressionista e de grande destaque por suas obras e de seu amor por flores 
e jardins, com o objetivo de estabelecer um ponto de partida ao diálogo.  

Iniciamos a história, que conta a maravilhosa viagem de Lineia, junto a seu amigo e vizinho Seu Silvestre a Paris, para 
conhecer as obras de Monet nos museus e a casa onde o pintor morava, com um belo jardim, lago e a famosa ponte 
chinesa, onde ele pintava suas obras primas.  

Terminada a história, perguntamos o que eles acharam do livro. Muitos alunos gostaram da obra de Monet, por ter 
muitas flores, cores e jardim. Alguns falaram que queria ser pintor, mas não sabiam desenhar tão bem. Outros falaram 
mais sobre Paris e começaram a contar sobre viagens pelo Brasil e até pelo exterior. Um aluno, empolgado disse “Eu 
já fui para os Estados Unidos 10 vezes.”  

Terminamos a contextualização da história com pintura no azulejo da história.  

TERCEIRO DIA  

No terceiro dia, contamos a história “Chapeuzinho Amarelo”, escrita por Chico Buarque de Holanda. Iniciamos 
perguntando quem conhece a história da Chapeuzinho Vermelho e depois, contamos a história da Chapeuzinho 
Amarelo.  

Ao refletir sobre a história, algumas crianças falaram que Chapeuzinho não tinha mais medo do lobo. Alguns alunos 
repetiram algumas cenas da história, como por exemplo “A chapeuzinho ficou de cara com o lobo!” Outro aluno que 
disse “O lobo virou bolo!” E a partir disso, começaram a contação de histórias das crianças...  

“Eu não tenho medo de lagartixa, porque minha mãe fala para lagartixa que eu sou brava, aí ela vai embora”  

“Eu durmo com a luz apagada porque eu não tenho medo do escuro”  

“Eu tenho medo do mar.”  

“Tia, eu não tenho medo de dar cambalhota, olha...”  

  

QUARTO DIA  

Contamos a história “Os três porquinhos”. Perguntamos o que eles conheciam sobre a história para introduzir e 
começamos a contação. No momento da problematização, fizemos perguntas sobre o que acharam, o que sentiram, o 
que mais chamou atenção e a conversa caminhou para a questão dos medos que eles tinham ou não. O que eles mais 
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gostam é de falar sobre si mesmos e todos os comentários era sobre alguma experiência pessoal ou comparação da 
história com o que eles pensavam sobre o assunto. Por exemplo na fala de uma criança que disse: - “Tia, eu não tenho 
medo do lobo mau, nem do escuro...”  

QUINTO DIA   

No último dia de intervenção, começamos com o momento de Filosofia com a história “João e Maria”. Contamos a 
história e no momento da problematização o que mais chamou atenção das crianças foi a bruxa. Levantamos alguns 
pontos para serem discutidos com todos, como o porquê de as crianças terem sido abandonadas, o que elas acharam 
da bruxa querer comer o menino, o que João e Maria poderiam ter feito diferente, etc. No final, as crianças relataram 
que acharam a história triste e falaram sobre coisas que proporcionaram tristeza e alegria.  

Relembramos todas as histórias e pedimos para que as crianças pintassem cada história que a marcou 
significativamente. A pintura foi feita em tecidos de TNT, acreditamos que foi uma autoavaliação, tanto das crianças, 
como das estagiárias. Como diz Walter Oman e Vera Waksman:  

[...] a autoavaliação coletiva é uma magnífica oportunidade para ter um registro mais completo e ajustado do que 
está acontecendo. (KOHAN, WAKSMAN, 1998, p. 110)  

  

Encerramos nossa intervenção mostrando os panos, e as crianças ficaram admiradas com a produção. Foi uma 
experiência significativa de aprendizagem.   

 

  
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O conjunto de todas as ideias apresentadas tem a intenção de ampliar visões sobre a criança no espaço social e nas 
relações que são estabelecidas com as mesmas, especialmente na escola.  

Na Sociologia da Infância procuramos pistas para compreender o lugar que a criança ocupa e como ocorre sua 
construção como sujeito ativo e capaz a fim de ter bases para o entendimento de que há possibilidades de transcender 
perspectivas históricas de silenciamento e marginalização desse sujeito.  

Apresentamos também a contação de história e a literatura para crianças como facilitadores da construção dialógica 
com a criança, atrelando essa ação a construção da filosofia com crianças e como fontes enriquecedoras de trabalho, 
comunicação e escuta, por pertencerem ao universo infantil e serem fios condutores de construções importantes para 
o sujeito na sociedade, como a imaginação, a interpretação entre tantos outros benefícios que essas práticas atribuem.  

A Filosofia com crianças elucidou-se como caminho potente no estabelecimento do diálogo com as crianças, onde ela 
é considera parte fundamental do processo de construção do diálogo, através da argumentação, questionamento e 
inferência na discussão proposta pelo texto que se apresenta.  
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Por fim, a participação da criança nas proposta de trabalho das estagiárias foi crucial para a concretização do que foi 
proposto na prática de Filosofia com crianças. Nesse contexto, houve possibilidade de diálogo, identificação, produção 
pessoal. Nesse espaço podemos também colocar a criança como participante da atividade proposta, buscando a 
afirmação dos pensamentos que nos pautaram e do respeito com esse sujeito que tem especificidades, voz, e ação na 
vida que constrói.  
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Eu lembro na época que eu estudava que a escola recebeu uma coleção com uma releitura, numa 
versão atualizada dos livros clássicos. A gente tinha um trabalho que tinha que ler o livro e apresentar 
pra turma sem contar o final, “pras” pessoas quererem ler.  

(Depoimento de uma aluna de graduação, 2017) 

RESUMO 

O presente texto é um relato de experiência que visa evidenciar, por meio de diálogos estabelecidos em duas aulas 
sobre o tema Letramento Literário, como os alunos de um curso superior em Pedagogia de uma universidade pública 
demonstraram entender o tema, por meio das próprias experiências enquanto alunos do ensino fundamental e médio. 
Ao longo das aulas, dois textos foram apresentados aos educandos e relatos que mostraram como a Pedagogização 
da literatura pelas escolas se deu com eles, demonstram episódios que são criticados pelos teóricos da vertente 
estudada. Fatos como a falta de acesso aos textos literários de forma integral, que deveria se dar por meio dos livros, 
proporcionando um trabalho descontextualizado através de atividades fortemente ligadas a aspectos puramente 
linguísticos e gramaticais foram recorrentes. Neste sentido, a fim de oportunizar um entendimento maior acerca dos 
preceitos que envolvem o letramento literário, as contribuições de Macedo (2017), Zilberman (2008), Soares (2007), 
Evangelista (2016) e Paulino (2001; 2005) serão demonstradas com vistas a oportunizar o debate acerca de 
abordagens com o tema em cursos de licenciatura do ensino superior. Desta forma, as relações de poder são 
evidenciadas em face de uma “elitização” da literatura, que permite que essa espécie de “capital cultural” se estabeleça 
nas mãos de poucos, contribuindo ainda mais para os abismos existentes em nossa sociedade.  

Palavras-chave: Letramento Literário. Literatura. Ensino Superior. Relações de Poder.  

Introdução 

O presente artigo é um relato de experiência da observação das aulas, em decorrência do Estágio Docência, 
no âmbito de um Mestrado em Educação, de uma universidade pública do Brasil. A disciplina acompanhada era 
ministrada para alunos do curso superior em Pedagogia ofertada sempre no 4º (quarto) período intitulada 
“Fundamentos da Didática da Língua Portuguesa”. O curso em questão era ofertado no período noturno e possuía 
carga horária de 72 horas. Na ocasião, o componente a ser discutido foi o Letramento Literário, com vistas a apresentar 
a temática aos discentes através de dois artigos e, posterior, conversa.  

A disciplina tencionou abordar diversas vertentes do Letramento, mais especificamente, dos Novos Estudos do 
Letramento-NEL, com a discussão das noções da linguagem oral e escrita, demonstração da diversidade linguística 
existente em nosso país, reflexão acerca das condições sociais em que as pessoas leem ou produzem textos, 
abordagem das diferentes culturas no contexto escolar e, avaliação escolar, dentre outros. Contudo, faremos aqui um 
recorte, considerando especificamente as aulas destinadas ao tratamento do Letramento Literário, enquanto uma teoria 
a ser aplicada em salas de aula.  

Com base nos textos indicados previamente pela professora, os discentes se apresentaram nas aulas 
destinadas à tal discussão, com a leitura destes textos indicados já realizada e, quando passou-se para a discussão 
acerca dos sentidos produzidos pelas leituras, diversas experiências começaram a serem relatadas. Tais experiências 
demonstraram que a temática abordada pelos textos é atual e acabou por ser identificada no relato de diversos alunos 
durante a conversa com a professora. Diversas ações, criticadas pelos teóricos do Letramento Literário foram 
apontadas no processo de escolarização, produzindo um maior entendimento do tema.  

Neste sentido, optamos aqui, por tratar do Letramento Literário como uma vertente teórica, compreendida 
através dos relatos dos alunos. Inicialmente, realizamos uma breve explicação do conceito, tal como ele é 
compreendido no campo. Logo após, demonstramos o que as produções têm evidenciado, para, com base na teoria e 
estudos já realizados, apresentar os relatos que derivaram da aula, propriamente.  

Letramento Literário, um conceito a ser desvendado 

O Letramento Literário, perspectiva da qual trataremos neste estudo, diz respeito à capacidade que pode ou 
não apresentar aqueles leitores que se dispõem a ler textos deste gênero. Assumindo que os gêneros aos quais os 
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textos se dirigem e são construídos são diversos, não basta apenas que o leitor destes gêneros saiba decodificar as 
informações presentes nos textos lidos. É necessário, para além disto, que o leitor realmente dê ao texto o tom e a 
compreensão que ele realmente requer.  

  Amparada por Soares (2005), Macedo (2017) defende a não possibilidade de se ler um texto literário, da 
mesma forma que se lê uma notícia de jornal, um editorial, ou a entrevista de um político, ou mesmo uma crônica. 
Desta forma, acredita-se que o processo que faz com que o leitor adquira essa dita capacidade na leitura, interpretação 
e, consequente fruição de tais textos seja assim denominada como Letramento Literário.  

Neste sentido, essa mesma autora explica que, apesar do esforço na demonstração de diversos gêneros 
textuais que a escola oferece, apenas o conhecimento acerca da diversidade não torna os alunos capazes de 
realizarem suas leituras conforme as especificidades de cada gênero. Neste sentido, demonstrar as funções de cada 
gênero, promovendo a produção de sentidos e a socialização acerca do que se lê se demonstra como uma forma mais 
frutífera que apenas demonstrar as possibilidades existentes.  

Desse modo, o problema da leitura na escola não estaria resolvido simplesmente pela introdução da 
diversidade textual na sala de aula, mas, fundamentalmente, pela compreensão das especificidades da 
leitura de cada texto reconhecendo a diversidade dos modos de ler. (MACEDO, 2017, p. 3) 

Desta forma, conforme Macedo (2017) assume-se também, que a leitura e interpretação de textos literários é 
algo puramente particular, pessoal. Sendo assim, perpassa por aspectos culturais e sociais sendo, contudo, 
influenciada tanto pelas características individuais daqueles que leem, quanto pelas crenças e formas de trabalho do 
processo de escolarização. Porém, conforme Zilberman, a escolarização da literatura acaba por oferecer prejuízos, já 
que: 

Tudo o que mudou parece ter mudado para melhor – menos a escola, com suas conseqüências: a 
aprendizagem dos alunos, a situação do professor, as políticas públicas dirigidas à educação, para não 
se mencionarem as condições de trabalho, onde predomina a insegurança, e o espaço físico das salas 
de aula, degradado e degradante. Onde deveria reinar a mesma euforia, predominam a desolação, o 
desestímulo, os sentimentos de decepção e de fracasso. (ZILBERMAN, 2008, p. 14) 

Neste tocante, é comum encontrarmos relatos que evidenciam como insuficientes as tentativas de 
escolarização da literatura, uma vez que elas tendem a desconsiderar os saberes dos alunos, seus gostos, impressões, 
e, não raro, acabam por negar o acesso aos textos produzindo um ensino deveras focado naquilo que o professor 
necessita ensinar em decorrência das determinações curriculares. Desta forma, inclui-se neste estudo, relatos e 
impressões de alunos de um curso de graduação em Pedagogia de uma universidade pública. Estes alunos, perante 
aos ensinamentos de uma professora sobre Letramento Literário, realizaram a leitura prévia de dois textos por ela 
indicados e, a partir destas leituras, puseram-se a discutir em sala suas impressões acerca da teoria, resultando em 
relatos de suas próprias experiências. 

Neste cenário, em contraposição ao que os estudiosos do Letramento Literário defendem, Evangelista (2001) 
proporciona uma série de denúncias acerca da “pedagogização da literatura”, ou seja, o tratamento institucional da 
literatura pelas escolas. Tais ações, desenvolvidas neste contexto, parecem não condizer com os objetivos primeiros 
dos textos literários, já que, conforme a própria autora aponta, o livro é visto como uma mercadoria que é encomendada 
e negociada, indo, não raro, direto das editoras para as escolas. A autora informa que o conceito de escolarização da 
literatura, foi cunhado, pela primeira vez por Silva (1986) que demonstrou, por meio de uma pesquisa no ensino 
fundamental, o que chamou de “didática de destruição da leitura” que se resultava pela forma como a literatura era 
tratada pela escola em questão, promovendo o distanciamento dos alunos, ao invés de aproxima-los dos textos 
literários.  

Sendo assim, assumindo que a escolarização é inevitável, Evangelista (2001) demonstra que os métodos 
atuais devem ser revistos. Outra evidencia da autora é o que ela chama de “pedagogia do gostoso” que visa trazer aos 
alunos, textos de fácil compreensão, como se, metaforicamente, fosse realmente possível a pura “mastigação” destes 
textos para que eles cheguem aos alunos por meio de uma leitura mais “fácil”, não promovendo assim, desafio algum 
acerca de sua exploração.  

Assim, é necessário que se oportunizem estudos que prezem pelo tratamento devido da literatura na escola. 
A esse respeito, alguns autores como Macedo (2017), Zilberman (2008), Soares (2007), Evangelista (2016) e Paulino 
(2001; 2005), visam evidenciar uma série de atitudes que acabam por viabilizar que esse contato entre os alunos e a 
literatura se dê de uma forma mais legítima. Teixeira, através do exceto abaixo demonstra que o trabalho com textos 
literários em sala de aula deve ir além da simplificação, gramatização ou da produção de respostas óbvias sobre as 
narrativas literárias:  

Também nesse contexto deve-se entender que a interação com os textos literários é importante, pois 
estes podem ajudar os alunos a conhecer melhor a si e aos outros, a refletir sobre o mundo, a abandonar 
o estado de passividade diante da realidade, vivenciando a experiência estética, tão essencial ao ser 
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humano. É importante que percebam que o sentido não está no texto, mas é construído pelos leitores 
na interação com ele. (TEIXEIRA, 2014, p. 82) 

Evangelista (2001, p.8), por sua vez, propõe que seja considerada, com vertente de trabalho com a literatura 
nas escolas, uma tríade que considere concomitantemente instâncias: “a leitura e o estudo de textos, a biblioteca 
escolar, a leitura e estudo de livros”. Desta forma, passamos agora a falar um pouco mais sobre os resultados de 
pesquisa já identificados pelos teóricos do Letramento Literário.  

O que dizem as pesquisas? 

A fim de demonstrar ao leitor o que se vem produzindo acerca do Letramento Literário, opta-se pela realização 
de uma explanação rápida, sem, contudo, constituir-se em uma revisão de literatura, propriamente dita. Uma busca ao 
portal de periódicos da CAPES, na procura pelo termo “Letramento Literário” no título dos trabalhos, encontramos 15 
resultados apenas. O portal aponta que tais pesquisas datam inicialmente do ano de 2004 até o ano de 2016. Com 
vistas a mostrar o que os principais autores estão produzindo na área, demonstra-se, conforme os objetivos deste 
estudo, uma discussão sobre o conceito e achados destes autores em suas pesquisas em salas de aula variadas no 
contexto brasileiro.  

Paulino (2001) evidencia como o acesso a livros literários é negado à moradores da periferia na cidade de Belo 
Horizonte ao evidenciar a falta de interesse das editoras e também de revendedores a trabalharem nos bairros 
periféricos da cidade, centralizando o acesso por meio de barreiras geográficas. Além deste impasse, os jovens das 
camadas periféricas também enfrentam outras barreiras como o custo dos livros impressos e o não entendimento dos 
textos escritos, o que gera, segundo a autora, um “quadro sociocultural de exclusão”, também considerados como 
“impedimento geográfico-econômico do letramento literário”. Demonstrando assim, um impasse à democratização da 
leitura.  

A autora evidenciou que, por meio de sua pesquisa, em prol da venda de livros no bairro Caiçara em Belo 
Horizonte MG, a maioria dos pequenos estabelecimentos inquiridos demonstrou o interesse pela venda dos mesmos, 
porém, quando perguntadas, as editoras demonstraram comercializar obras apenas em maior escala, o que inviabiliza 
a venda através de pequenos estabelecimentos e, consequentemente, o acesso à populações da periferia da cidade, 
concluindo que: “Hoje o pequeno comércio encolheu, pois o livre mercado neoliberal não é tão livre assim, beneficiando 
os grandes empresários”. (PAULINO, 2001, p. 123) 

Paulino (2005) fala do cuidado que deve ser dispensado ao tratamento de textos literários no processo de 
escolarização. Segundo ela, a leitura de tais textos deve corresponder aos objetivos do próprio texto e não se fazer 
uma leitura puramente comunicacional, aferindo do texto informações suficientes para a resolução de tal ou qual 
questionamento do professor, “lidos como textos informativos, [em que] cada resposta sobre textos literários 
corresponderia à verdade dos fatos, textualizados para serem detectados e memorizados” (PAULINO, 2005, p. 58). 
Neste sentido, a autora defende que a falta de consideração da literatura, por meio de suas funções sociais, tomando 
a literatura por ela mesma, talvez tenha sido um dos obstáculos para a democratização desta. Apoiada em Iser (1983), 
Paulino demonstra a capacidade de questionamento de convenções, normas e demais valores sociais que a literatura 
busca apresentar. A fim de se pautar na empiria, demonstra-se a necessidade de se formar alunos autônomos e livres 
para produzirem sentido acerca dos textos literários conforme suas aspirações e necessidades.  

Zilberman (2008) discute sobre o tratamento da literatura, em face de sua escolarização, demonstrando que 
entre os anos 70 e 80, as preocupações acerca de como a literatura poderia ser trabalhada nas escolas se 
intensificaram, através das reformas que se iniciaram após o Golpe de 1964. Desta forma, os livros e textos literários, 
viriam como um aporte para tentar sanar dificuldades dos alunos, com relação às deficiências apresentadas por eles 
com relação a práticas de leitura e escrita. Porém, como se acreditava, a literatura não seria, por si só, uma via única 
de resolução destes problemas. Em face das mudanças trazidas após a Constituição Federal de 1988, Leis de Cotas, 
e, mais recentemente, o fortalecimento do neoliberalismo em decorrência da globalização, a iniciativa privada, acaba 
por tomar para si o financiamento da cultura em várias vertentes sociais, marginalizando, ou até excluindo, iniciativas 
de cunho popular. 

Apesar deste cenário, a autora ressalta que os estudos culturais, desenvolvidos por muitas universidades do 
país, visam o reconhecimento e a valorização de diversas culturas e manifestações sociais. Porém, ainda não se vê 
tal reconhecimento sendo promovido no ambiente escolar, o que acaba por promover a demasiada responsabilização 
do professor pelo insucesso dos alunos neste quesito, a fim de evidenciar que eles [os professores] ainda não se 
adequaram às novas necessidades, não sabendo ainda se adequar às diversas mudanças em nosso cenário. 
Inicialmente, a preocupação em se escolarizar apenas a elite, deixava claro o objetivo das instituições de ensino ao se 
trabalhar com textos canônicos e o ensino da língua padrão, porém, conforme questiona a autora, em face de uma 
escola em expansão, qual tipo de leitura se tenciona formar? É correto prezar pela formação de leitores ávidos à 
interpretação de textos puramente informativos, ou devemos nos preocupar igualmente com a formação para a leitura 
e apreciação de textos literários? É possível o estímulo simultâneo ou devemos optar por apenas um deles? A leitura 
literária teria perdido o status alcançado entre as décadas de 70 e 80?  
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Teixeira (2014) demonstrou que a leitura de textos literários pode abarcar qualquer nível de ensino ao investigar 
as práticas de Letramento Literário ocorridas na educação de jovens e adultos (EJA) em duas turmas de uma instituição 
de ensino federal no Rio de Janeiro. Considerando a importância das experiências pessoais dos alunos e da produção 
de sentidos acerca do que seria trabalhado em aula, a autora mediou uma série de atividades, a fim de esclarece-los 
acerca da riqueza da literatura brasileira, através de conteúdos cobrados pelo currículo, em ações hibridas de 
valorização das impressões produzidas. Um exemplo foi o trabalho realizado, prezando-se trabalhar os conceitos 
pertinentes ao realismo, partindo da análise do livro “O Alienista” de Machado de Assis, comparando-o com diversas 
versões produzidas a partir deste conto.  

Também foi apresentado um documentário aos alunos, levando-se em consideração a importância deste autor. 
Outro exemplo foram as paródias criadas pelos alunos de “Canção do Exílio” de Gonçalves Dias, a fim de abordar 
questões contemporâneas de nossa sociedade. a partir desta prática, foi demonstrada uma das paródias que tinha 
como título “Canção do Presídio”, abordando a violência e corrupção do Brasil. Desta forma, a autora demonstra a 
função de mediação que os professores devem assumir no contexto da escolarização promovendo o auto entendimento 
dos alunos através da proposta de abordagens que realmente os contemple e sejam condizentes com suas aspirações 
pessoais.  

No tocante das investigações da área, Macedo (2017) relata três experiencias documentadas por seu grupo 
de pesquisa GPEALE (Grupo de Pesquisas em Alfabetização e Letramento) voltadas para o tratamento do Letramento 
Literário no contexto escolar. Segundo a autora, Fiúza (2013) demonstra um evento de letramento com alunos do 6º 
ano em que a professora trabalha com eles o conto Na Delegacia de Carlos Drummond de Andrade por meio de cópias 
xerocadas e sem referencia de autoria. A professora demonstra forte preocupação com aspectos gramaticais da língua 
e afirma que os alunos deveriam “mastigar” o texto.  

Em outra vertente, o estudo de Chagas e Macedo (2012) é evidenciado, já que demonstra eventos de 
Letramento Literário em uma escola na periferia de Belo Horizonte. Tais eventos são relatados por meio das 
demonstrações das oficinas que constituíram em momentos de mediação de agentes culturais e alunos da escola, em 
favor da leitura de textos literários. O tratamento dialógico é destacado, porém, o mediador parece não se pautar no 
interesse pelos gostos de leitura dos alunos ao impor a eles uma determinada história que não era propriamente de 
interesse geral. 

Finalmente, Macedo (2017) expõe a pesquisa de Cruz (2012) que evidencia a intenção de uma professora do 
3º ano do ensino fundamental em despertar nos alunos o “gosto pela leitura” permitindo o acesso a textos xerocados 
e também livros e, criando juntamente com os alunos uma pasta que reunia um livro e um boneco. Todos os dias um 
dos alunos levava a pasta para casa e, quando todos os alunos a levam e leem o mesmo livro, o livro da pasta é 
trocado e o ciclo recomeça.  

Os exemplos relatados acima visam demonstrar que, diferentemente do que podem pensar algumas correntes, 
o Letramento Literário pode ser exercitado de uma maneira satisfatória no processo de escolarização que, é quando a 
maioria dos estudantes terão acesso a esse tipo de textos. Ocorre que, longe de ser uma prática elitizada, o contato 
com textos literários promove trocas identitárias e culturais e pode constituir em experiencias engrandecedoras para 
aqueles de deles se aproximam, já que: “Longe de afastar o leitor da realidade, o texto literário amplia o seu 
conhecimento de mundo.” (TEIXEIRA, 2014, p.75). 

Relatos dos alunos acerca de suas experiências, em prol das teorias discutidas sobre o letramento literário: 

Os relatos apresentados neste artigo foram coletados por meio da observação, gravação e posterior notas de 
campo realizadas durante as referidas aulas para a apresentação da perspectiva do Letramento Literário. Para Ruiz 
(1979), o observador deve ser dotado de algumas qualidades importantes para o bom andamento da pesquisa, dentre 
elas a capacidade de captação de sensações produzidas por estímulos externos. Para ele: 

Observar é aplicar a atenção a um fenômeno ou problema, capitá-lo, retratá-lo, tal como se manifesta. 
Situa-se a observação particularmente na fase inicial da pesquisa, mas perdura durante todo o 
processo, alternando-se com a experimentação, pois é necessário observar os resultados das 
manipulações das variáveis após os experimentos. A observação pode ser natural e espontânea ou 
dirigida e intencional. E as etapas posteriores da pesquisa ficarão prejudicadas se não partirem da 
observação correta e adequada ou, tanto quanto possível, completa na enumeração das circunstâncias 
antecedentes ou variáveis. (RUIZ, 1979, p. 53) 

Em favor da apresentação desta perspectiva aos alunos do curso de Pedagogia de uma universidade pública, 
a professora do 4º período indicou previamente dois textos para que os alunos efetuassem a leitura e se “inteirassem” 
do tema para que, posteriormente, as explicações pertinentes acerca destes textos se dessem. Para tanto, a docente 
informa sobre a importância do professor se estabelecer como uma figura de mediação entre os textos e os alunos por 
meio de uma leitura problematizada. Os relatos dos alunos se deram na medida em que a professora iniciou suas 
explanações e, basicamente evidenciam as seguintes situações: 
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1. Falta de estímulo por meio de leituras e atividades que, aparentemente não se mostraram interessantes.  

2. Atividades sem contextualização. 

3. Pouco ou nenhum acesso com autonomia para escolhas. 

4. Falta de estímulo ao tratamento do texto literário por meio de linguagem adequada a ele, ou seja, linguagem 
literária. 

5. Falta de estímulo também aos professores para se tornarem bons leitores de textos literários. 

6. Práticas conteudistas que visam tão somente a preparação dos alunos em prol de bons resultados nas 
“provas”.  

7. Desconsideração das identidades plurais dos alunos em meio ao tratamento da literatura de uma forma 
homogeneizada. 

8. Seleção de livros sem maiores critérios. 

9. Simplificação dos textos literários, tornando-os mais “fáceis” para os alunos mais jovens. 

10. Limitação do repertório linguístico e literário dos alunos. 

11. Biblioteca vista como um local proibido ou de difícil acesso. 

12.  Impossibilidade de escolha pelos alunos aos livros que os interessem mais.  

13. Pouco ou nenhum estímulo a fruição no trabalho com livros ou mesmo textos literários. 

Ao relacionarem as críticas dos estudiosos do Letramento Literário com as próprias existências, os discentes 
se lançaram no debate, validando os aspectos discutidos nos textos enviados pela professora. Ao identificarem 
dificuldades como a falta de acesso à biblioteca ou impossibilidade na decisão de qual livro ler, eles acabam por realizar 
um retrato de como o ensino por meio da literatura foi e ainda é tratado em nosso país. Para alguns, a relação com a 
literatura acabou por ser prejudicada, em decorrência da forma como a escola apresentou poemas, como por exemplo 
o relato que esboça desinteresse em face da obrigação rígida imposta pela escola: “se a leitura passa a ser obrigação 
também, ela [a criança ou jovem] não vai se interessar”. Outra aluna diz: “a literatura fica dependente do que está no 
currículo” e outro completa: “a experiência que eu tive na escola, mais me afastou da literatura do que aproximou, 
depois que eu fui descobrir o quanto era bom”. 

De acordo com Evangelista (2001), professores e alunos são seres inacabados e quando se pensa em uma 
forma de escolarização da literatura que seja mais indicada, é de suma importância que se leve em consideração o 
estímulo à autonomia dos sujeitos, independentemente do perfil. Para Paulino: “a mediação escolar autoritária, por sua 
vez, impede o desenvolvimento de um repertorio de leituras personalizado, que se poderia estender pela vida adulta”. 
(PAULINO, 2001, p. 122) 

Todas essas possibilidades de se construir uma escolarização adequada, que leve à autonomia dos 
leitores, enquanto estes passam pela escola, tanto vale para leitores comuns, como para leitores-
alunos, ou para leitores-professores, em seus processos de formação sempre inacabada, como 
acontece a todo ser humano [...] (EVANGELISTA, 2001, p. 13) 

Outro ponto levantado pelos alunos foi o fato de não se ter acesso propriamente aos livros literários para a 
escolarização com a literatura. Alguns relatos evidenciaram a presença de textos oferecidos em cópias xérox, sem 
maiores informações quanto a autoria ou contexto de produção. Para Paulino, não se pode privar os alunos do acesso 
aos livros literários, já que: “não é mais possível pensar a obra literária desvinculada do objeto “livro” e de sua circulação 
social [...]” (PAULINO, 2001, p. 119).  

Quanto a isso, a professora mostra aos alunos que é possível que importante que a alfabetização se dê por 
meio de livros de literatura, apesar de alguns professores ainda trabalharem com textos fotocopiados, indissociados do 
contexto do livro e isso não é a mesma coisa de se trabalhar diretamente com os livros, efetivamente.  

Uma aluna diz que: “o contato das crianças com o livro pode ser feito mesmo antes de aprenderem a ler”. A 
professora explica que essa concepção nas escolas de não ter acesso aos livros, se dá porque a escola presume que 
a criança não sabe ler ainda e, por isso, não destina livros para que o interesse pela leitura se inicie. “Uma criança, no 
meu estágio contou para mim e para a professora uma história só por imagens”, disse outra aluna. Segundo a 
professora, isso está correto, já que a aluna pode estabelecer relações entre a história e as imagens mesmo sem ter 
sido alfabetizada ainda.  

Finalmente, a necessidade de tratamento do texto literário como um texto literário foi demonstrada. “A leitura 
de textos apresenta-se como prática inusitada, e a literatura, em boa parte das escolas nacionais, como um alienígena, 
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sobretudo nas que atendem os segmentos populares, mesmo em grandes centros urbanos” (Zilberman, 2008, p. 15). 
Uma aluna fala da importância de se fazer essa distinção entre a forma de leitura de cada texto a ser apresentado aos 
alunos: “priorizar o trabalho com o texto, com a linguagem literária, e não informativa”. Para a professora, o texto literário 
é um texto extremamente aberto à diversas interpretações, diferentemente de outros gêneros textuais. De acordo com 
Zilberman: 

A experiência da leitura decorre das propriedades da literatura enquanto forma de expressão, que, 
utilizando-se da linguagem verbal, incorpora a particularidade dessa de construir um mundo coerente e 
compreensível, logo, racional. Esse universo, da sua parte, alimenta-se da fantasia do autor, que 
elabora suas imagens interiores para se comunicar com o leitor. Assim, o texto concilia a racionalidade 
da linguagem, de que é testemunha sua estrutura gramatical, com a invenção nascida na intimidade de 
um indivíduo; e pode lidar com a ficção mais exacerbada, sem perder o contato com a realidade, pois 
precisa condicionar a imaginação à ordem sintática da língua. Por isso, a literatura não deixa de ser 
realista, documentando seu tempo de modo lúcido e crítico; mas revela-se sempre original, não 
esgotando as possibilidades de criar, pois o imaginário empurra o artista à geração de formas e 
expressões inusitadas. (Zilberman, 2008, p. 17) 

Considerações finais 

O assunto em tela ensejaria diversos outros debates que, um espaço limitado não é capaz de compreender. 
Por meio da categorização dos relatos, pôde ser apresentada uma tipificação dos testemunhos evidenciados pelos 
alunos, na concordância com os argumentos dos estudiosos lidos previamente. O tratamento eficiente do texto literário 
deve ser um tema basilar na formação de professores, principalmente na formação continuada. O texto literário é um 
dos primeiros contatos dos indivíduos com a leitura em face da alfabetização e compreende-lo de acordo com o que o 
gênero requer acaba por facilitar esse processo de aprendizagem.  

O que se percebe é uma preocupação em demasiado com as exigências curriculares e avaliações que irão 
evidenciar os rendimentos dos alunos, sem, contudo, a consideração de suas individualidades e expectativas. “Em 
geral, no entanto, a escola trabalha a leitura literária desvinculada da realidade e das necessidades dos alunos. Na 
prática, privilegiam-se as abordagens teóricas sobre a literatura”. (TEIXEIRA, 2014, p.77). A consideração das 
necessidades e das identidades dos alunos se mostram pilares importantes no estímulo do Letramento Literário dos 
alunos.  

Pensando nisto, Macedo (2017) estabeleceu algumas frentes de trabalho a serem consideradas como a 
promoção do acesso e apropriação da literatura, uma mediação que considere tais textos em suas especificidades, o 
foco na formação continuada com vistas à formação de professores também leitores, ampliação das possibilidades 
desta mediação e, por fim, que as instituições de ensino proporcionem oportunidades de estímulo da leitura mesmo 
para leitores ainda não alfabetizados. Conforme a autora expressa abaixo, muitos são os desafios a serem enfrentados 
por escolas e  professores no reconhecimento e estímulo do Letramento Literário aos alunos, por isso, as sugestões 
abaixo se mostram pertinentes: 

1. Urge a formulação e a implementação de políticas de leitura que permitam não apenas o acesso ao 
livro, mas fundamentalmente, à apropriação do texto literário pelos alunos, por meio da criação de 
bibliotecas em todas as escolas públicas do país com condições de funcionamento. 

2. É fundamental que se estabeleça uma mediação de leitura (pelo professor e por outros mediadores 
no interior da escola e fora dela) que priorize o trabalho com a literariedade do texto e não o tratamento 
do mesmo como um texto informativo. Ou seja, na perspectiva de que ler seja compreendido na escola 
como um verbo transitivo. 

3. É igualmente importante que se invista na formação de professores com vistas à mudança da sua 
concepção de leitura, ampliando-a para uma visão da leitura como uma prática interativa de produção 
de múltiplos sentidos. 

4. As formas de mediação da leitura precisam ser ampliadas, não se restringindo àquelas que ocorrem 
na sala de aula. Projetos alternativos de acesso ao livro e à leitura para além do espaço da sala de aula 
podem contribuir de forma decisiva para a ampliação das práticas de letramento literário no país. 

5. Que os alunos tenham acesso ao livro e à leitura (de vários textos) antes mesmo de saberem ler no 
sentido estrito, ou seja, de decodificarem o sistema de escrita. Há um conjunto vasto de pesquisas 
realizadas desde o início dos anos 80 apontando a importância de a escola criar oportunidades de 
acesso sistemático aos textos escritos como uma forma de impulsionar o processo de alfabetização, 
perspectiva defendida pelos estudos sobre letramento. (MACEDO, 2017, p. 9-10) 
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CURSO DE LETRAS: NAS ENTRELINHAS DA LEITURA 
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RESUMO: 

A formação de professores, além das exigências habituais, deve agregar constantes exercícios de indagação sobre os 
papeis exercidos pelo profissional de Letras e a importância da Literatura na formação docente e de leitores. Entretanto, 
a Literatura é comumente vista pelos discentes como perfumaria, pois, em suas trajetórias escolares, foi comum o uso 
do texto literário para realizar análises gramaticais ou textuais isoladas em si mesmas. Mudar esse paradigma constitui-
se tarefa hercúlea, porém necessária. Na experiência da Licenciatura em Letras do IFSudesteMG, tem-se buscado a 
construção de um processo de formação docente voltado para a inserção da Literatura como um sistema que dialoga 
com inúmeros outros. Assim, os estudos comparatistas e os culturais guiam as construções das disciplinas de 
Literatura. Ambos propiciam discussões sobre as conflituosas relações entre cultura, questões de identidade e de 
poder. As disciplinas de Literatura e de Metodologia do ensino da Literatura trazem à baila questões como: em que 
medida Literatura e sociedade se aproximam? Quais concepções de Literatura e de leitura podem nortear o trabalho 
docente? Qual a importância do professor enquanto leitor e que papel desempenha para a formação do leitor? Essas 
e outras questões integram o processo de formação docente, enfatizando que, além do necessário arsenal teórico, o 
graduando precisa ser leitor hábil e compreender o seu papel e o da Literatura na formação de futuros leitores. As 
problematizações sobre o desenvolvimento das habilidades de leitura, em especial a literária, são facilitadas pela 
interação das teorizações promovidas no curso e a vivência de projetos, com a inserção do graduando na realidade da 
EM Carlos Damiano Fuzzato. Isso possibilita a vivência das dificuldades e soluções que contribuem para formação 
docente. Assim, o curso quer formar professores conscientes de que a Literatura envolve questões que vão muito além 
da comunicação oral e escrita.  

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Docente. Literatura. Estudos Culturas. Estudos Comparatistas. 

 

  

“a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita 
sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos 
sentimentos e à visão de mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e 
portanto nos humaniza. [Ela] pode ser um instrumento consciente de 
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desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos, 
ou de negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual.” 

          Antonio Candido 

Pensar a relação literatura e sociedade é nosso ponto de partida para refletir sobre a formação docente, o papel do 
professor enquanto leitor e formador de leitores. Essa relação não é nova, são muitos os momentos em que a partir da 
literatura é possível identificar a representação de uma sociedade localizada em determinado momento histórico, seus 
costumes, suas tradições culturais, questões econômicas, políticas e sociais dentre outras. É possível, por exemplo, 
conhecer estruturas sociais, relações de trabalho, religiosas, práticas culurais entre tantas outras questões culturais 
que são parte do funcionamento de uma sociedade. A literatura, como representação de uma realidade social, é campo 
produtivo para diferentes áreas do saber e não são poucos os estudos que se voltam a essa produção para pesquisar 
e compreender melhor a configuração do passado e também do presente. Não se trata, contudo, de pensar a literatura 
como espelho que reflete a sociedade tal e qual ela é, como “expressão da sociedade”, como bem afirmou Antonio 
Candido (CANDIDO, 1985,19), mas de considerar a relação entre literatura e sociedade, em que os constructos sociais 
interferem na criação literária e, de certa forma, a literatura também interfere na vida social. 

Tão importante quanto perceber essas interferências extraliterárias na obra, é o fato de que o sujeito da escrita é fruto 
de um conjunto de determinações do chamado mundo real, portanto, ao produzir uma obra literária, não se restringe a 
registrar apenas suas subjetividades. Nesse sentido as obras literárias, mesmo um texto dito autobiográfico, registraria 
não somente a memória individual do autor, mas parte da memória coletiva. Logo, todos eles podem se constituir como 
objeto de estudo e reflexão sobre a sociedade de forma mais ampla, como sobre os sujeitos em particular. 

Diante disso, é que a Literatura, a nosso ver, é um instrumento primordial no processo de formação docente, embora 
muitas vezes a conscientização dessa importância seja uma tarefa árdua. Comumente, ouvimos perguntas como: para 
que serve a literatura? qual sua função? Tais perguntas advêm de uma a tradição escolar que, ao longo do tempo, 
reservou à literatura um espaço restrito na sala de aula, por meio da fragmentação do texto literário nos livros didáticos. 

Diante disso, faz-se necessário uma reflexão sobre as abordagens da Literatura no que se refere à formação docente, 
principalmente considerando que muitos desses docentes atuarão no ensino de Língua Portuguesa e Literatura. Assim, 
tomamos como foco para a reflexão o curso de Letras, licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Espanhola, do 
IFSudesteMG, Campus São João del-Rei e destacamos dois campos de estudos que orientam o ensino de Literatura 
no curso: a abordagem comparatista e os Estudos Culturais.      

 

O pensar comparativo 

A formação de professores é princípio norteador de um curso de licenciatura. E há muito se discute a questão da 
formação de professores, neste caso, especificamente os professores de língua/literatura.  As respostas a tais 
discussões não são fáceis. Além das questões levantadas na introdução desse artigo, outras se apresentam. 

As discussões e propostas de mudanças de paradigmas no ensino de línguas e literaturas nos vários níveis de ensino 
já não são recentes. Porém as mudanças efetivas ocorrem de forma mais lenta do que é desejada. Muitos são os 
fatores interferentes, podem-se citar inicialmente, as questões burocráticas. Se os mecanismos burocráticos 
contribuem para a morosidade das mudanças desejadas, temos também que considerar outros fatores, a saber: a 
percepção de que Literatura é “perfumaria”. Essa concepção é construída por meio de experiências pregressas com o 
texto literário. Ele é, via de regra, tomado como pretexto para atividades “gramaticais” ou para interpretações mecânicas 
e repetitivas. Ainda há que se considerar o limitado repertório de leituras dos discentes e as especificidades de cursos 
noturnos. Todos esses fatores fazem com que mudanças desejadas sejam encaradas como um embate diuturno. 

Em se tratando do Curso de Letras do IFSudesteMG, campus São João del-Rei, inicialmente é preciso levar em conta, 
além dos fatores já mencionados, a especificidade dos Institutos Federais. Os documentos oficiais de criação dos Ifs 
preveem uma formação pragmática, um tanto tecnicista, como indica o estudo intitulado Concepção de formação de 
professores nos institutos Federais: um estudo dos documentos oficiais:  

Ao analisar a concepção de formação de professores presentes nos documentos oficiais, foi possível 
apreender que a expansão dos Institutos Federais, em sua atuação na formação de professores, 
responde a muito mais do que ampliação de cursos: os Institutos Federais representam a possibilidade 
de novo tipo de formação de professores, mais adequado às necessidades do sistema capitalista. Ou 
seja, os IF estão baseados, politicamente, em ideologias que favorecem a ideia de que a educação 
precisa ser mais pragmática, mais operacional, o que pode significar a diminuição de uma construção 
crítica da realidade (LIMA e SILVA, 2013, p.13) 

 
A análise das autoras apontam para um aspecto estruturante presente nos documentos que, em certa medida, atuaram 
na criação do curso. Porém, no cotidiano de nossa licenciatura, os docentes da área de literatura veem buscando uma 
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prática mais holística que priorize o pragmatismo que o futuro docente necessitará, sem abrir mão de uma formação 
crítica e reflexiva tanto social quanto profissional. 
 
Nesse sentido, os estudos comparatistas propiciam ao professor de literatura um interessante operador na formação 
de docentes leitores que deverão levar a cabo o desafio de formar leitores. Considerando [..] um comparatismo que 
permita o contraste entre distintas práticas sociais discursivas procedentes de culturas diferentes que convivem em um 
mesmo espaço-tempo” (COUTINHO, 2013, p. 89), podemos transitar de forma mais crítica pelos conteúdos de 
literatura.  
 
Sparemberger e Amaral (2015, p.2-3), na mesma perspectiva de Coutinho, argumentam que o comparativismo pode 
se constituir como “recurso analítico e interpretativo” capaz de conduzir a instigantes questionamentos sobre o literário: 
 

A Literatura Comparada pode, no âmbito dos estudos literários, equacionar uma série de questões 
capazes de construir objetos específicos de estudo, lançar questões e respostas novas ou renovadas 
e estabelecer conexões com outras formas discursivas e práticas analíticas. [...] não se pode 
negligenciar especificidades e metodologias capazes de consolidar, via comparatismo, modos de 
pensar, questionar o literário, lançar luzes na área dos estudos literários que de outro modo não seria 
possível. A comparação é um ato generalizado em várias áreas do conhecimento, mas quando usada 
como recurso analítico e interpretativo que é, e tomada como procedimento metodológico nuclear (a 
“metodologia comparativa”), pode revelar aspectos que outra modalidade de estudos não desvendaria.  

 
Dessa forma, em um curso de Letras que oferece dupla licenciatura (português e espanhol), trabalhar na perspectiva 
comparatista é muito produtivo, pois assim evita-se que os conhecimentos fiquem estanques em compartimentos e 
não permitam a construção de um conhecimento de natureza interdisciplinar. Por meio do comparatismo, pode-se 
estabelecer o confronto entre as diversas literaturas das línguas mencionadas, bem como com outros domínios do 
conhecimento, tais como música, cinema, filosofia, história e assim iluminar questões que, se tratadas de forma 
estanque, poderiam deixar inúmeros pontos obscurecidos. 
 
Pensando o comparatismo como um operador cognitivo, os docentes trabalham para que os futuros professores 
adquiram a noção que a: 
 

[...] literatura comparada, como um campo do saber humanístico, pode desenvolver um papel 
fundamental no processo cognitivo dos sujeitos ante as demandas e urgências educacionais do nosso 
tempo, no sentido de que ela mobiliza conhecimentos capazes de desenvolver habilidades que 
resgatam a perspectiva do humano, concebido dentro das coordenadas política e ética. (SCHMIDT, 
2007, p.27) 

Assim, é necessário que se compreenda a literatura como uma prática discursiva em permanente contato com outros 
saberes, com outras culturas. Por conseguinte, é possível fazer dialogar não só texto literários em língua portuguesa e 
em língua espanhola, como textos, aqui entendido em seu sentido amplo, de diversas áreas, gêneros e suportes. 

Esse caráter interdisciplinar do ensino da literatura favorece o tratamento dos chamados temas transversais como 
etnia, gênero, inclusão dentre outros, uma vez que permite pensar a diversidade e, por consequência, a identidade e 
a alteridade. Nesse exercício, o discente pode não só perceber o outro no texto, mas também levar essa atitude para 
sua futura prática profissional.  

Tal exercício ocorre, no decorrer do curso, principalmente na realização de projetos na Escola Municipal Carlos 
Damiano Fuzzato, com a qual o campus São João del-Rei compartilha o espaço físico. Ao longo dos anos, os discentes 
do Curso de Letras vêm desenvolvendo atividades de ensino de língua espanhola e “reforço” de língua portuguesa. 
Nessas atividades, os discentes são orientados a fomentar a leitura de uma forma geral, já que esses alunos do ensino 
fundamental, não raro, apresentam dificuldades de leitura. As habilidades de leitura e escrita são desenvolvidas de 
forma a compreender uma diversidade de textos, mas seja literário ou não, o encaminhamento é sempre no sentido de 
formar um sujeito pensante. E o pensar comparativo, nesses projetos, faz-se presente em atividades em que a leitura 
de textos de diferentes temáticas, gêneros e suportes são colocados em diálogo em atividades de leitura e escrita. 
Dessa forma, os discentes do ensino fundamental da referida escola vão gradualmente construindo suas “ideias” sobre 
os textos lidos e também construindo seus próprios textos. 

Ainda pensando na interação entre teoria e prática no ensino da literatura, a disciplina Literatura Infanto-juvenil traz 
uma importante contribuição, pois nessa disciplina procura-se discutir de forma mais sistemática as dificuldades na 
formação de leitores e as possibilidades de suplantá-las. Uma experiência prolífica vivida recentemente, nessa 
disciplina, foi o trabalho em colaboração, no qual um professor surdo, que tem a língua portuguesa como L2, ministrou 
parte da disciplina, trabalhando conjuntamente com a professora de Literatura Infanto-juvenil.  
 
A vivência foi muito interessante e a abordagem comparatista foi fundamental para enfrentar as dificuldades geradas 
pelas diferenças entre duas culturas que convivem em um mesmo espaço-tempo: a cultura surda e a cultura do falante 
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da Língua Portuguesa. As negociações, as interações, as mediações foram exercícios práticos fundamentais para que 
a proposta acontecesse e o resultado disso foi bastante positivo, pois aproximou leitores e leituras distintas em torno 
do texto literário e criou a oportunidade de vivenciarmos as diferenças e a necessidade de inclusão efetiva em sala de 
aula. O grupo todo, discentes e docentes, precisou estabelecer, ao longo do processo de aprendizagem, alternativas 
que melhor atendiam a dinâmica da disciplina.  
 
Mesmo que saibamos que, nos currículos de Ensino Médio, a literatura tenha passado a ocupar um lugar periférico, e 
alguns casos tenha até desaparecido; e que frequentemente o texto literário seja apenas um pretexto para análises 
morfossintáticas com um fim em si mesmas, os professores das licenciaturas não podem se esquecer que  
 

[...] a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, 
sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade 
preconiza, ou os que considera prejudicais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da 
poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, 
fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas.” (CANDIDO, 2004, p. 177) 

 

Sendo assim, as disciplinas de literatura do curso trazem em seu bojo discussões sobre o papel e o direito à literatura 
para o estudante do ensino médio, destacando a necessidade de formar um leitor hábil. E para tal fim, é necessário 
que o futuro professor não seja apenas o leitor do livro didático, mas que incorpore outros materiais e práticas ao seu 
fazer em sala de aula. 

Esse direito, parece que no caso da ensino fundamental ainda ocupa um lugar de destaque, principalmente nas séries 
iniciais. Mas a questão é como o professor lida com esse direito do pequeno cidadão e seu dever profissional. Essa 
também é uma discussão que procuramos fomentar tanto nas aulas mais teóricas quanto na prática desenvolvida nos 
projetos. 

Há que se pensar que as atividades interdisciplinares em que se coloca em contato saberes de campos diversos, o 
comparativismo contribui efetivamente para a formação de leitores, pois trata-se de “uma maneira específica de 
interrogar os textos literários não como sistemas fechados em si mesmos, mas em sua interação com outros textos, 
literários ou não” (CARVALHAL, 2003, p. 48). Nesse sentido, os Estudos Comparados se aproximam de outra 
perspectiva analítica adotada no curso de Letras, os Estudos Culturais. 

 

Sob o olhar dos Estudos Culturais 

 

Considerando ainda a relação Literatura e sociedade, a abordagem do texto literário a partir dos pressupostos dos 
Estudos Culturais é produtiva no processo de formação docente. A ampliação do conceito de cultura é essencial para 
que essa formação se dê de forma efetiva e para que o futuro docente seja capaz de analisar as práticas sociais de 
uma sociedade a partir da produção textual em diferentes contextos. Neste caso, os Estudos Culturais possibilitam 
pensar a cultura, considerando principalmente os sujeitos que a produzem e colocando em diálogo diferentes áreas do 
saber: 

[...] a cultura é definida como um processo original e igualmente constitutivo, tão fundamental quanto a 
base econômica ou material para a configuração de sujeitos sociais e acontecimentos históricos e não 
uma mera reflexão sobre a realidade depois do acontecimento. (HALL, 2003, p. 26) 

A multidisciplinaridade é marca que acompanha os Estudos Culturais e possibilita pensar o texto considerando toda a 
complexidade da sociedade que o produz.  Nesse sentido, as ideologias, os jogos de interesses, as questões políticas, 
econômicas e sociais estão em evidência quando o assunto é a análise do texto literário. No caso da América Latina, 
os Estudos Culturais ganham força diante da necessidade de nos situarmos estrategicamente em uma posição de 
forma não subalterna.  

É exatamente contra a imposta subalternidade que essa vertente de estudos se volta a questionar os diferentes tipos 
de dominação, enfocando o que costuma-se nomear de minorias. Têm-se intensificado o número de estudos em que 
a alteridade é foco e questões identitárias ganham a cena da discussão social, abrangendo também as discussões 
literárias. A literatura é terreno privilegiado para essas discussões, uma vez que, como já se afirmou, ela traz aos olhos 
do leitor tanto as dinâmicas subjetivas, individuais quanto as determinações sociais. 

Nessa linha, algumas disciplinas do Curso de Letras se inscrevem. Para exemplificar, lembramos os chamados Projetos 
Integradores. A proposta da disciplina é construir com os alunos um programa capaz de oportunizar o aprendizado 
ligado à pratica docente. Buscando estabelecer uma proposta em que questões importantes sobre a alteridade façam 
parte da formação docente, apresentamos, inicialmente, uma ideia de disciplina para os alunos do 3º período, Projetos 



72 
 

integradores III, que parte da seguinte proposição: pensarmos a literatura de autoria negra a partir da 
interdisciplinaridade Literatura e Teatro.  

A proposta originou-se da necessidade de se constituir um espaço para a reflexão sobre questões étnico-raciais. 
Questões essas prementes em na atual prática docente e que encontram na literatura um campo fértil para a discussão 
e desconstrução de ideias fossilizadas. Assim, optou-se por abordar textos escritos por pessoas negras e não sobre o 
negro. Carina Bertozzi de Lima, em seu artigo, explica que a literatura negra, além do seu potencial criativo, tem um 
viés de engajamento, porém este não supera aquele:   

 

Engajada na luta em prol dos direitos do cidadão afro-brasileiro, ela suplanta a literatura sobre o negro 
e faz agora uma literatura do negro e para o negro com todas as particularidades sonoras, visuais e 
temáticas que a caracterizam, mas sem limitá-la a ser apenas um instrumento de resistência, como 
ocorre, por exemplo, nos manifestos comunistas. A literatura e a arte negra em geral estão, sim, a 
serviço de uma luta contra o preconceito, mas a sua riqueza ultrapassa o âmbito do engajamento e 
seguem por uma série de inovações estéticas que mostram de maneira criativa o orgulho que o afro-
brasileiro tem de suas origens, de sua religião, de sua cultura, de sua sexualidade. (LIMA, 2009, p. 72).   

 

Assim, ao propor textos de autoria negra, a intenção é discutir o discurso desse cidadão e não o discurso sobre ele 
apresentado em muitos manuais de literatura. Em geral, os manuais tratam do cânone que estabelece padrões para 
as produções excluindo aquelas que não se enquadram nele. Esses padrões são reproduzidos pelas instâncias de 
poder, no caso as escolas, os livros didáticos. 

A proposta foi bem aceita pelos alunos e a partir de discussões e proposições dos discentes e docentes, foi traçado o 
plano de trabalho. A proposta consiste em selecionar textos literários de autoria negra e a partir daí, analisar esses 
textos, considerando questões importantes para se pensar a relação Literatura e sociedade.  

Dessa forma, questões identitárias, as políticas voltadas para as pessoas negras, as histórias da escravidão, dos 
movimentos de resistência e da negritude são abordadas e trazidas para o universo da sala de aula, ocupando um 
lugar central nas discussões.  

Nas análises do texto, evidentemente, as teorias críticas são aportes no que se refere, por exemplo, à conceituação, 
ainda em construção, da Literatura afrodescendente. Essas discussões são mediadas pela professora de Literatura. 
Paralela às discussões sobre o texto literário e as teorias que o circundam, são feitas reflexões sobre o teatro, os signos 
presentes na apresentação teatral e a corporeidade, bem como são propostas atividades práticas relacionadas à 
atuação pela professora de Artes. Em conjunto, a troca de saberes se estabelece à medida que os conhecimentos são 
partilhados e que se promove a efetiva interação entre as diferentes áreas.  

A segunda parte da disciplina se volta a montagem de uma peça em que, com o auxílio das professoras, os alunos da 
graduação partem de todo o material estudado e discutido para transpor o texto literário para a cena teatral. Neste 
exercício, habilidades e competências importantes para a futura atuação docente são desenvolvidas e aprimoradas no 
trabalho de adaptação textual, na intervenção das leituras e discussões para o impacto da ação, nas estratégias de 
construção do espetáculo.  

A finalização consiste na apresentação das montagens selecionadas em escolas municipais e estaduais, ampliando a 
discussão sobre a negritude para outros espaços de aprendizagem e, ao mesmo tempo, aproximando o graduando de 
sua prática pedagógica.  

Essa experimentação em andamento tem-se mostrado bastante produtiva principalmente pelo fato de que os alunos 
participam de todas as etapas desde a elaboração da proposta da disciplina, seu desenvolvimento e a apresentação 
dos resultados em espaços de importante vivência pedagógica. 

Esse tipo de proposta, mesmo que em escala menor, se estabelece também como forma de resistência e intervenção 
social, uma vez que trabalha com questões importantes como as identidades negras. Em certa medida, contribui para 
uma valorização do negro e de sua cultura, possibilitando, por exemplo, que os alunos se conscientize da importância 
de sua constituição identitária, de seu passado e de sua atuação no presente como sujeito de sua história. Discussões 
como os preconceitos raciais, as diferenças e a desigualdade ganham a cena no processo contínuo de formação 
docente, preparando o professor para reais problemas que encontrará em sala de aula, como o preconceito, a 
discriminação social, os estereótipos, a não aceitação da cor, entre tantos outros discursos a serem combatidos. 
Preparando-o para ir além da proposta da inserção de temas transversais no conteúdo, abordagem insuficiente, a 
nosso ver, contra o mito da democracia racial no Brasil.  

Ao discutirmos e encenarmos textos de autoria negra, destacamos a importância da representação no discurso literário 
para pensarmos as questões identitárias que povoam o texto e a sociedade. Stuart Hall destaca que não há como fugir 
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da representação, pois as identidades são construídas e transformadas no seu interior. Assim, não há como conceber 
uma identidade fixa, permanente, mas há que considerá-la uma “celebração móvel” formada e transformada pelos 
sistemas culturais que nos rodeiam (Hall, 1987). Para ele, é necessário promovermos o “fim da noção ingênua de um 
sujeito negro essencial” e de uma identidade única que defina esse sujeito. (HALL, 2003b, p. 347). 

Conceber as identidades móveis é ir de encontro à exclusão e à hegemonia da representação do estereótipo. Trabalhar 
sob essa perspectiva é promover no docente em formação a capacidade crítica de lidar com uma realidade cultural e 
social marcada pela diversidade e pautada, muitas vezes, pela intolerância.  

Promover leituras que ultrapassem a superfície do texto literário colocando-o em diálogo com a realidade social seja 
por meio dos Estudos Comparados em que diferentes culturas se aproximam pela semelhança e pela diferença, seja 
pelos Estudos Culturais, que repensam o papel da cultura e da representação na formação das identidades, é trabalhar 
em prol da formação do professor capaz de transformar sua própria vivência de leitor em estratégias úteis e funcionais 
na formação de seus alunos leitores. 
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RESUMO: A maior motivação para esse trabalho relaciona-se ao fato de animais serem sempre retratados em obras 
infantis de forma realista ou imaginária. Foi a partir dessa percepção que surgiu o interesse em estudar esses seres 
em livros para crianças. O livro A arca de Noé, de Vinicius de Moraes e as obras A televisão da Bicharada, A dança 
dos Pica-Paus e Bichos, de Sidónio Muralha, serão comparados tendo como fio condutor a literatura comparada. Serão 
utilizados os conceitos de Benedetto Croce estudioso que considera importante a investigação dos vestígios deixados 
na história da escrita de textos para compreendermos suas semelhanças ou divergências.  
 
Palavras-chave: Literatura infantil. Vinícius de Moraes. Sidónio Muralha. Zooliteratura. Literatura comparada 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O objetivo geral desta pesquisa é apresentar uma comparação sobre a escrita dos animais, encontrados nas 
poesias inseridas nos livros já citados. Exploraremos oralmente o tempo histórico vivido pelos autores na época em 
que foram escritas as obras, a forma literária que tais animais apresentam, o grau de influência do animal nas obras 
dos autores e a maneira pela qual esses animais são representados, se de forma fiel ou fantasiados. Essa pesquisa 
se faz necessária por contemplar um estudo teórico sobre os animais tão presentes em livros de literatura infantil. 
 
LITERATURA COMPARADA E A LITERATURA ANIMAL 

Comparar é um procedimento que se incorpora às atividades humanas, uma vez que decorre da estrutura 
mental do indivíduo e da organização de uma cultura. Quando a comparação é empregada como recurso acionado 
para o estudo crítico, como instrumento de análise, ela passa a atuar como método. 

Para Benedetto Croce, existem três formas de definir esta parte da teoria literária. A primeira definição seria a 
mais simples e menos aplicável. Seria ela referente ao modesto fato de forma de pesquisa no processo comparativo, 
porém ele logo explica: “O método comparativo, sem dúvida, por que simples método de pesquisa, não pode bastar 
para traçar um campo de estudo.” (CROCE, 1994, p.60). A segunda forma de vislumbrar a literatura comparada, 
seguindo o raciocínio do autor, seria a de que ela pesquisa os conceitos e segue os eventos, as mudanças, as uniões, 
as evoluções e as interferências permutadas pelos diferentes tipos de literatura. Croce explica, todavia, que esse 
conceito já está implícito nesse próprio estudo e não há por que fazê-lo como conceito. Acrescenta ainda que aceitar 
esse significado para o estudo revela certo vazio, pois “provém do fato de serem elas pesquisas de mera erudição; 
que, por si sós, não levam a explicar uma obra literária e não fazem penetrar no vivo da criação científica.” (CROCE, 
1994, p. 61). O autor esclarece então o terceiro significado que, para ele, realmente explica o estudo da literatura 
comparada: “[…] é aquela que considera todos os antecedentes da obra literária, próximos, longínquos, práticos e 
ideais, filosóficos e literários, deixados sob a forma de palavras ou formas plásticas e figurativas [...]” (1994, p.63). 

Assim, para este pesquisador, a literatura comparada se assemelha ao com’ceito da história literária. Não se 
pode analisar a obra literária sem entender a explicação totalitária dela. Finalmente, Croce conclui que pode-se ter 
como guia os dois últimos conceitos, um erudito e outro histórico que em sua forma já contemplam também esta 
erudição que não deve faltar em estudos teóricos. É desejado por ele, porém, que o significado histórico literário 
prevaleça fazendo qualquer estudioso “sair dos gabinetes empoeirados, onde a literatura perde o seu frescor, e 
conduzir-nos a respirar, em sua companhia, as doces brisas da vida” (CROCE, 1994, p.64). 

Além da concepção de Croce, temos o entendimento de Edward Said sobre literatura comparada no livro 
Cultura e imperialismo, em que ela é explicada como 
 

[…] um campo que tem como origem e finalidade ir além do isolamento e do provincianismo e ver em 
conjunto e em contraponto várias culturas e literaturas […] a constituição e os primeiros objetivos da 
literatura comparada eram agrupar uma perspectiva além da nação a que pertencia o indivíduo [...] 
(1995, p. 90) 

 
Deste modo, o autor demonstra que esse campo de estudo da literatura tem o objetivo de ir sempre além do 

percebido no entendimento inicial, visto nos textos estudados. Ao conciliar os pensamentos dos dois críticos para o 
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trabalho com os livros de Vinicius de Moraes e Sidónio Muralha e Murilo Mendes, busca-se ir mais adiante na análise 
das obras tomadas como corpus deste estudo. 

Para o estudo da literatura sobre animais, serão utilizados livros e textos que abordam este assunto cientificamente. 
As obras escritas pela autora Maria Esther Maciel, pesquisadora do assunto, serão amplamente investigadas ao longo 
do trabalho. Pode-se citar, como material de destaque para esta pesquisa, o livro O Animal Escrito (2008), em que 
Maciel, após traçar a linha histórica sobre o animal escrito em nossa literatura, cita algumas obras relevantes que 
tiveram o animal em suas páginas, demonstrando, assim, a importância desse assunto para a cultura literária. 

A representação dos animais literariamente passou ser encarada cientificamente desde o século XVIII. Sua 
reflexão crítica, por outro lado, fez-se presente a partir do século XX. Entretanto, isso não fez com que o enfoque 
fantasioso dos animais se esvaziasse. Dessa forma, o animal escrito materializou-se de várias formas: 

 
[...] Podemos encontrar desde a sondagem fantasiosa (e por vezes erudita) do comportamento e dos 
traços constitutivos dos bichos de várias espécies, realidades e irregularidades, passando por 
abordagens, que buscam antropomorfizá-los e convertê-los em metáforas do humano, até discussões 
éticas em torno das controversas relações de poder que os homens têm mantido com eles ao longo dos 
tempos (MACIEL, 2008, p. 18). 

 
De acordo com a autora, além dessas formas de sintetizar os animais, existem também escritores que, segundo 

ela, “[...] buscaram flagrá-los também fora desses contornos, optando por uma espécie de compromisso afetivo ou de 
aliança com eles” (MACIEL, 2008, p.19). 
 A palavra zooliteratura não é muito empregada nos estudos sobre literatura brasileira, uma vez que o termo 
ainda não é largamente difundido no Brasil. Ao investigar essa linha de pesquisa, pode-se perceber que há diversos 
autores de nacionalidades diferentes que se preocupam com a questão animal. Esse tema é debatido em diversos 
países, pois é urgente a preocupação mundial com a sobrevivência desses seres que nos rodeiam.  

Investigar os animais, relacionando suas interações com os seres humanos, é um campo novo para os 
estudiosos. No entanto, escrever sobre eles não representa algo novo. Esse tipo de escrita está presente desde os 
tempos antigos. É como cita John Berger, em seu livro Sobre o Olhar: 

 
O paralelismo de suas vidas semelhantes/dessemelhantes permite aos animais provocarem algumas 
das primeiras perguntas e darem respostas. O primeiro tema de pintura foi animal. Provavelmente a 
primeira tinta foi sangue de animal. Antes disso, é razoável supor que a primeira metáfora tenha sido 
animal (BERGER, 1980, p.14).  

 

Assim, Berger confirma o entendimento de que a representação dos bichos, seja através de imagens, palavras, 
frases ou textos, é um ato surpreendentemente remoto. Talvez nunca seja possível decifrar os animais, mas cabe aos 
animais racionais, ou seja, aos seres humanos, esta tentativa. É como também explica Berger: “[...] o que sabemos 
sobre os animais é um índice de nosso poder, e assim é um índice que nos separa deles. Quanto mais julgamos saber, 
mais distantes eles ficam” (BERGER, 1980, p. 22).  

Fica nítida, então, a preocupação de Maciel e John Berger com a questão animal. Essa inquietação pode ser 
justificada pela forma como esses estudiosos percebem as adversidades éticas e políticas que envolvem a relação dos 
homens com os animais. Outros autores também se preocuparam com a literatura sobre animais, tais como Jacques 
Derrida, Eneida Maria de Souza, John Maxwell Coetzee, Gilles Deleuze, Félix Guattari e Márcio Seligmann-Silva. Além 
desses, outros estudiosos contribuíram teoricamente para reflexões científicas ou literárias sobre essas criaturas. À 
análise do conteúdo central da pesquisa, baseada nos conceitos de Benedetto Croce e Edward Said, soma-se o estudo 
de outros textos literários, que dilatam o espaço dedicado à investigação dos animais na literatura. 

No campo ficcional, o Brasil possui uma grande quantidade de literatos que escreveram sobre animais não 
humanos. Entretanto, existe uma diferença entre esses escritos que são, em sua maioria, em formato narrativo. O que 
se pode perceber é que a poética animal e os textos com histórias sobre os animais foram criados, em grande escala, 
para o público infantil. Tais textos, quase em sua totalidade, possuem um linguajar muito simples e pouca qualidade 
literária. Harold Bloom explica, em seu livro Contos e poemas para crianças extremamente inteligentes de todas as 
idades, que “[...] a maior parte do que se oferece nas livrarias como literatura para criança seria um cardápio inadequado 
para qualquer leitor de qualquer idade em qualquer época [...]” (BLOOM, 2003, p. 13). Sendo assim, algumas 
publicações infantis que trazem o animal como personagem não têm um sentido efetivo para essa utilização, fazendo-
o de forma exagerada e aumentando o número de histórias infantis com animais que pecam no quesito qualidade 
literária.  

Para além dos objetivos já destacados, este projeto tem o intuito de adentrar as bibliotecas escolares e 
conseguir extrair a literatura infantil sobre os animais composta de riqueza de conteúdo e que não utilize o animal 
apenas para vender livros para crianças. Poucos estudos valorizam a literatura infantil, trabalhando com as poesias 
escritas para esse público de leitores e leitoras.  

Diante dos livros de literatura infantil, quem nunca, em sua infância, apreciou histórias em que animais 
escapavam das páginas dos livros? São textos que, mesmo no mundo atual, repleto de computadores, tablets, 
videogames de alta complexidade e demais dispositivos eletrônicos, ainda despertam a curiosidade das crianças. 
Dentro desses textos, a figura do animal é predominante. Nela, pode-se perceber, ainda que de forma bem simples, a 
relação que o homem constrói, desde sua infância, com esses seres. José António Gomes escreve o seguinte sobre o 
relacionamento entre o homem e os animais: 
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[...] é sabido que o homem se projetou, desde sempre, no animal, usando-o para se conhecer a si 
próprio através dele e mascarando-se frequentemente de bicho para conseguir suportar a própria 
imagem. Na literatura, na pintura e no cinema, nos mitos, nas religiões e na vida psíquica, o animal 
funciona, não poucas vezes, como um espelho do homem, onde este se revê, numa imagem ora amada 
ora odiada (GOMES, 1993, p. 46). 

 

Com essa afirmação, o autor entende que a relação entre o homem e o animal existe há muito tempo. É por 
meio dessa relação que as crianças também estabelecem um vínculo imediato com esses seres. Eles já se fazem 
presentes em suas vidas desde sua infância, pois, atualmente, estão na maioria dos domicílios. Quando não existe 
essa convivência, o homem e o animal são apresentados em visitas a familiares e parentes que já possuem algum 
bicho de estimação, em passeios a lugares rurais onde os animais são predominantes ou, simplesmente, no convívio 
social. 

 
SIDÓNIO MURALHA E VINICIUS DE MORAES 
 

Sidónio Muralha, autor de A televisão da Bicharada, A dança dos Pica-Paus e Bichos, Bichinhos e Bicharocos, 
ainda não é muito conhecido e estudado no Brasil. De nacionalidade portuguesa, Muralha decidiu sair de seu país 
voluntariamente, uma vez que contestava o regime salazarista. Ele participava do movimento Néo-realista em Portugal 
por não ser adepto à corrente fascista instituída em seu país e, por esse motivo, se dedicava artisticamente a expor 
sua ideologia marxista. Após peregrinar por alguns países, decidiu ficar no Brasil. Possui diversos poemas escritos 
sobre animais, sendo que alguns daqueles publicados em Bichos, Bichinhos e Bicharocos também foram 
musicalizados. Nasceu em Madragoa, cidade situada em Lisboa. Após residir em diversos países fixa sua residência 
em São Paulo. Cria a editora Giroflê que produz diversos livros infantis. Em 1962, seu livro A televisão da Bicharada 
recebeu o primeiro prêmio da segunda bienal do livro de São Paulo. Gostava de escrever para crianças e possui 
diversos livros dedicados ao universo infantil. O autor morreu no dia 8 de dezembro de 1982 em Curitiba suas obras 
tanto infantis quanto dedicadas ao publico adulto possuem uma riqueza inesgotável para a literatura brasileira. 

Vinicius de Moraes é um autor muito conhecido no Brasil. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 
1913. Seu livro A arca de Noé foi escrito em 1970 e pode ser encontrado em qualquer escola infantil. Os versos contidos 
nele foram interpretados por diversos cantores e cantoras. O autor escreveu o livro para seus filhos, Suzana e Pedro 
de Moraes. Nele, inseriu trinta e dois poemas, sendo vinte e quatro deles dedicados aos animais. Posteriormente, 
alguns poemas contidos no livro foram musicalizados, de modo que continuam, até hoje, sendo trabalhados em sala 
de aula por diversos docentes.  Considerado poeta e compositor brasileiro, Moraes teve a vida cercada por fatos 
polêmicos e alguns teóricos não o conceituam como literato. Ele faleceu no dia 9 de julho de 1980 e nesse trabalho 
será considerado um célebre escritor brasileiro. 
 
COMEÇANDO A COMPARAR LITERARIAMENTE MURALHA E MORAES 
 
 A comparação feita a partir dos livros A dança dos Pica-paus e A televisão da bicharada de Sidónio Muralha e 
A arca de Noé de Vinícius de Moraes é apenas o início desse trabalho de pesquisa, pois como já foi escrito 
anteriormente, a investigação pela literatura comparada compreende um campo mais amplo de estudo e, além dessa 
compreensão há também a carência do livro Bichos, bichinhos e bicharocos que não será aqui comparado, pois os 
poemas e convergências deste livro são bem maiores para a comparação que as dos livros aqui estudados.  
 Começaremos pelo livro A televisão da Bicharada. Escrito em 1962, é um livro de poemas onde todos os textos 
são relacionados a animais.  Apenas uma das poesias tem o nome de um animal que é o Tucano-de-bico-verde. Os 
animais que encontramos nesse livro são: o pato, o esquilo, o coelho, a girafa, o sabiá, o gato e a gata, os pássaros, a 
cabrinha, o colibri, o tucano, o tatu, a zebra, o João de barro, o burro, as ovelhas, a formiga, o papagaio, o cardeal, o 
bem-te-vi, o pardal, a andorinha, o peru, o peixe dourado, a estrela do mar, o peixe-malhado, a borboleta e um elefante. 
Todos os 22 poemas foram ilustrados por Cláudia Scatamacchia em sua décima segunda edição e demonstram o 
apreço do autor pelos animais e o interesse em escrever uma linguagem que alcance o público infantil.  

A dança dos Pica-paus foi produzido no ano de 1976 e o livro foi ilustrado por Eva Furnari em sua 10ª edição. 
O autor novamente escreve para crianças e prefere não utilizar muitos títulos com o nome de animais para sua obra, 
mas os textos contidos nele são todos poemas sobre os animais. Apenas O peru, Os camelos, A volta da rolinha, A 
dança dos pica-paus e pássaro livre são textos intitulados com nomes de bichos. Os animais escolhidos para seus 38 
poemas foram os pica-paus, a foca, o passarinho bigodinho, o hipopótamo, o curió, o galo e a galha, o gato e a onça, 
a preguiça, o urso e as abelhas, o sabiá, a rola, o peru, o quero-quero, os camelos, o mosquito, os beija-flores, a gralha, 
o uirapuru, o tangará, a cegonha, o gaturamo, o arapaçu-turdina, o papa-formigas e as formigas, vira-folhas, o polícia-
inglesa, a pata, o saí, o pássaro,  a rolinha fogo-apagou,  a Maria-lecre, o siriri, a vaca e a choca. Ao final desse livro 
encontramos um espaço para pequenas notas sobre os animais apresentados por Sidónio Muralha. É muito bom conter 
esse pequeno dicionário na obra, pois muitos dos nomes dos animais contidos nela são desconhecidos por nós que 
não somos estudiosos de toda a gama de bichos existentes no mundo. 

No livro A arca de Noé temos 32 poemas e deles 24 são dedicados a animais.  Encontramos na segunda 
edição 21 títulos representando animais. Sua primeira edição data o ano de 1970. Os bichos que estão inseridos como 
nomes de poemas na obra são: O pinguim, O elefantinho, O leão, O pato, A cachorrinha, A galinha-d´angola, o peru, 
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o gato, as borboletas, O marimbondo, As abelhas, A foca, O mosquito, A pulga, A corujinha, O pintinho, O porquinho, 
A formiga e três poemas inéditos para aquela época: O peixe-espada, A morte de meu carneirinho e A morte do 
pintainho. Além deles temos no livro um macaco, duas girafas, uma arara, um cachorro e um burro, o boi, o cordeiro, 
outro burro, o papagaio, o pombal todo, outra arara, o galo, o boi, o cavalo, a mosca, o besouro, a barata, a borboleta, 
o grilo, o bicho-do-pé, o carrapato, o bacilo.  

São muitos animais que povoam tantos os versos de Sidónio Muralha como os de Vinícius de Moraes, mas, 
inicialmente, nos debruçaremos em cima de alguns poemas que tem como personagens os mesmos animais que são 
o peru, a pato e o pato. Em A televisão da bicharada o poema sobre o peru recebe o nome de Fatalidade (MURALHA, 
2003, p.27): 

 
Eu conheci um peru 
nascido no Peru 
num dia de sol 
que dizia  
glu-glu 
com um sotaque espanhol. 
É de criticar  
ouvir castanholas 
e pensar 
pensar 
em caçarolas. 
Tudo acontece 
um dia 
mas se não houvesse  
Natais 
haveria 
perus a mais. 

 
 Já em seu livro A dança dos pica-paus, o escritor prefere um poema menor: 
 

O peru 

O peru come pão 
e faz glu, 
faz glu  
e come grão, 
-Ele é tão, 
tão glu,  
tão glu,  
tão 
glutão. (MURALHA,  2000, p.10) 

 
 E, para Vinícius de Moraes, o peru pode ser encontrado deste modo: 
 

O PERU 

Glu!Glu!Glu! 
Abram alas para o peru, 
O peru foi a passeio 
Pensando que era pavão 
Tico-tico riu-se tanto 
Que morreu de congestão. 
O peru dança de roda 
Numa roda de carvão 
Quando acaba fica tonto 
De quase cair no chão. 
O peru se viu um dia 
Nas águas do ribeirão 
Foi-se olhando e dizendo 
Que beleza de pavão! 
Glu, Glu! Glu! 
Abram alas pro peru! (MORAES, 1991, p.46). 

 
 Como podemos perceber os três poemas trabalham a sonoridade com o glu-glu do peru e também fazem 
brincadeiras com essa repetição. Fica nítido também que os autores pensaram em chamar a atenção das crianças com 
o som que esse animal faz e que é bem conhecido das crianças. 
 Outro animal encontrado em A dança dos pica-paus é a pata: 
 

A caminhada 

Nessa mata ninguém mata 
a pata que vive ali, 
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com duas patas de pata, 
pata acolá, pata aqui. 
Pata que gosta de matas 
visita as matas vizinhas, 
com as suas duas patas 
seguidas de dez patinhas. 
E cada patinha tem,  
como a pata lá da mata,  
duas patinhas também 
que são patinhas de pata.(MURALHA, 2000, p.20) 

 
 E, no famoso poema de Vinicius de Moraes, musicalizado para o público infantil, o pato é representado da 
seguinte maneira: 
 

O pato 

Lá vem o Pato 
Pata aqui, pata acolá 
Lá vem o Pato 
Para ver o que é que há 
O Pato pateta 
Pintou o caneco 
Surrou a galinha 
Bateu no marreco 
Pulou do poleiro 
No pé do cavalo 
Levou um coice 
Criou um galo 
Comeu um pedaço 
De jenipapo 
Ficou engasgado 
Com dor no papo 
Caiu no poço 
Quebrou a tigela 
Tantas fez o moço 
Que foi pra panela. (MORAES, 1991, p.40). 

 
 
 Percebemos no texto de Sidónio Muralha uma intertextualidade remetida aos versos escritos primeiramente 
por Vinícius de Moraes. São dois poemas que podem ser utilizados com as crianças tanto para demonstrar as rimas 
feitas pelos autores quanto para compará-los e ensinar para os alunos e alunas que versos podem sim ser criados a 
partir de outros versos. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A presente pesquisa ainda está no início, pois o intuito deste trabalho é o de comparar todos os animais 

encontrados nos três livros de Sidónio Muralha e no livro já citado de Vinícius de Moraes. É uma investigação muito 
extensa que pretende abranger diversos aspectos encontrados nos animais escolhidos pelos autores. Para este artigo 
foi necessário resumir e escolher apenas dois animais do imenso zoológico desenhado literariamente pelos poetas. O 
que fica de mais relevante agora é perceber que mesmo sendo formas distintas de escrever sobre o animal, os autores 
evidenciam apreço e consideração poética por tais criaturas. Ao associarem esses seres a seus textos, esses literatos 
conseguem cada qual a seu jeito, criar uma relação de cumplicidade com seus bichos. 

Sendo assim, escritores que utilizaram da presença dos animais em seus textos entregaram cordialmente a 
todos nós uma coleção desses bichos na composição de seus respectivos zoológicos particulares.  É neste espaço de 
conhecimento que esse ser passa, além de vivente, para um lugar de cultura. Aliando a literatura ao pensamento de 
apreço ao animal, procurou-se ao longo deste trabalho refletir sobre o que compete ao homem em relação aos animais. 
Conclui-se finalmente que o amor aos bichos não está relacionado somente aos ecologistas, ou estudiosos da natureza. 
Esse estudo está dentro de nós, de nossa literatura, enfim, da escrita literária sobre os animais. 
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Resumo  

Partindo do pressuposto de que ler é um processo de produção de sentidos, esta pesquisa parte da concepção da 
linguagem como processo de interação verbal, considerando a leitura como uma forma de expressão, interação e 
integração social. Assim, compreende-se que o ato de ler vai além da prática de decifrar códigos linguísticos, 
corresponde a mobilizar um vasto conjunto de saberes sobre o conteúdo encontrado na superfície textual. Nesta 
perspectiva, o objetivo deste trabalho é compreender o ato de ler como produção sentidos e de conhecimentos para 
ampliar possibilidades e incentivar novas práticas de leitura na Educação Infantil, compreendendo que ler é um 
processo que implica uma interação dinâmica de troca que inclui o professor como personagem fundamental. Para 
tanto, realiza-se uma pesquisa descritiva e exploratória, com foco qualitativo a partir de entrevistas semiestruturadas 
com supervisoras da Educação Infantil de escolas privadas sobre projetos de leitura desenvolvidos no ano de 2017. 
Toma-se como base teórica nas proposições de Manguel, Freire e Goulemot tecendo uma concepção de leitura e nas 
discussões de Girotto e Souza sobre leitura e primeira infância, assim como outros autores que contemplam a leitura 
como ato intenso de produção de sentidos e a literatura na Educação Infantil. Como resultado, observa-se que a 
pesquisa indica um esforço das escolas privadas em gerenciar ações que viabilizem e incentivem a formação dos 
pequenos leitores, com amplo investimento do professor como mediador do processo para a compreensão da leitura. 
Conclui-se que a leitura é sempre produção de sentidos e que a escola atua como um importante agente social 
incentivador do prazer pelo ato de ler a partir de práticas coletivas.  

 

Palavras-chave: Formação de leitores. Leitura na Educação Infantil. Produção de sentidos 

 

Introdução 

Partindo do pressuposto de que ler é um processo de produção de sentidos, esta pesquisa parte da concepção 
da linguagem como processo de interação verbal, considerando a leitura como uma forma de expressão, interação e 
integração social. Entende-se como leitura o processo constituído por tentativas do sujeito leitor, em atribuir sentidos a 
partir uso da linguagem. Fundamentado em Alberto Manguel (1997) ler não é um ato passivo de absorver uma 
determinada informação, “[…] mas um processo de reconstrução desconcertante, labiríntico, comum e, contudo, 
pessoal”. (MANGUEL, 1997, p. 24)  
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Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo a compreensão do ato de ler  como produção de sentidos 
e de conhecimentos para assim ampliar possibilidades e incentivar novas práticas de leitura na Educação Infantil, 
compreendendo que ler é um processo que implica em um movimento de interação dinâmica e de troca que inclui o 
professor como mediador e personagem fundamental dessa prática.  

Nesse sentido realiza-se uma pesquisa descritiva e exploratória com base qualitativa a partir de entrevistas 
semiestruturadas com coordenadoras da educação infantil de duas escolas particulares na cidade de Lavras, Minas 
Gerais sobre projetos de leitura desenvolvidos no ano de 2017. As entrevistadas responderam o total de dezesseis 
perguntas referentes à projetos de leitura desenvolvidos no ano letivo.  

Para tanto, busca-se a fundamentação teórica nas proposições de Alberto Manguel, Paulo Freire e Jean Marie 
Goulemot traçando uma concepção de leitura e nas discussões de Cyntia Graziella G. Simões Girotto e Renata 
Junqueira de Souza sobre leitura e primeira infância, assim como outros autores que comtemplam a leitura como ato 
intenso de produção de sentidos, a literatura infantil e a formação de leitores. 

Para uma melhor reflexão divide-se este trabalho em dois momentos, inicialmente apresenta-se concepções 
do ato de ler como produção de sentidos e de conhecimentos, em seguida, com base nos dados coletados, faz-se uma 
análise sobre as práticas escolares destacando o ato de ler como um processo que implica uma interação dinâmica de 
troca que inclui a mediação do professor como personagem fundamental. 

 

A Leitura e alguns conceitos  

Sabe-se que o ato de ler vai além da prática de decifrar códigos linguísticos, entende-se que ler corresponde 
a um processo de produção sentidos e de conhecimentos capaz de mobilizar um vasto conjunto de saberes sobre o 
conteúdo encontrado na superfície textual. Com relação à criança, Girotto e Souza (2016, p. 60) explicam que logo no 
primeiro ano de vida dá-se início ao seu desenvolvimento intelectual, começa-se a formar e a desenvolver as 
percepções táteis, linguísticas e visuais, ou seja, a criança começa a orientar-se visualmente relacionando suas ações 
com o que é visto.  

De acordo com Manguel (1997, p.18), “a leitura começa com os olhos”. Segundo o autor, com base em Cícero, 
o sentido mais intenso que possuímos é a visão e Tomás de Aquino complementa que a visão é “o maior dos sentidos 
pelo qual adquirimos conhecimento". Sendo assim, o autor argentino destaca também que al-Haytham foi o pioneiro 
ao observar a ligação direta do ato de perceber a “[...] uma gradação da ação consciente que vai do ver ao decifrar ou 
ler” (MANGUEL, 1997, p. 21).  

Neste sentido, observa-se que o ato de olhar, examinar, é também uma forma de perceber, correlacionar e 
refletir sobre o que está sendo visto, explica a autora Graça Ramos (2013, p. 34) sobre as ilustrações nos livros infantis. 
Verifica-se que o ato de ver capacita o leitor a prolongar a memória e a preservar o pensamento para além do tempo, 
possibilitando que o sujeito ledor se torne um participante e prospere o ato de criação do autor por um tempo 
indeterminado, ou enquanto a obra permanecer aberta, vista, decodificada, interpretada e lida. (MANGUEL, 1997, p. 
18)  

Dessa forma, observa-se que o autor de uma obra, ao criar seu texto, aprofunda-se em lembranças 
particulares, acessando ideias guardadas na memória antes mesmo de torná-las palavras escritas. Assim, “recrio, 
revivo, no texto que escrevo, a experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra”, explica Freire (2001) 
ao descrever o ato de ler como um processo que representa a leitura do próprio mundo do autor do próprio texto ou do 
leitor das palavras. Para Freire, a decodificação da palavra escrita flui espontaneamente a partir da leitura do seu 
mundo, da sua realidade vivida. 

Ao acionar as lembranças do que foi vivido, processa-se ações singulares, parte-se do que é único na 
experiência de cada leitor, visto que, conforme Queirós (2012, p. 90-95), “ler é encantar-se com as diferenças”, pois 
um texto literário deve considerar a individualidade do leitor e entender que é com base nas experiências vividas que 
o leitor dialoga com as palavras escritas. Além disso, um texto literário nos dá a oportunidade de dialogar com quem 
somos na realidade, acrescenta o poeta. 

Fundamentado em Paulo Freire (2001), a linguagem e a realidade encontram-se ligadas de maneira dinâmica. 
Para o autor, a partir da prática de uma leitura aprofundada do texto, alcança-se sua compreensão. Sendo assim, na 
educação infantil, a compreensão leitora pode ser alcançada a partir da leitura de imagens e outras práticas que vão 
além do ato de decodificar, pois entende-se a leitura como uma forma de conhecimento, como uma maneira de 
entender o mundo e a vida, explicam Souza e Pinheito (2015, p. 15). 

Desta forma, percebe-se que a literatura desperta sentimentos e emoções no leitor, por isso uma obra é cabível 
de diversas interpretações. O leitor não participa passivamente do processo de leitura concordando ou aceitando as 
informações lidas, mas de modo ativo manuseando a obra, escutando a história, lendo as imagens ilustrativas e 
juntamente com a mediação do professor, dialogando e interagindo com o texto e com o autor, construindo sentido, 
acrescentam Souza e Pinheiro (2015, p. 15). 
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Neste sentido, os processos de mediação favorecem a construção da autonomia da criança como leitora, 
proporcionando momentos que beneficiam seu envolvimento pela literatura, esclarece Girotto e Souza (2016, p. 94). 
Assim, nota-se que a mediação do professor, o adulto experiente, intervém diretamente no processo de produção de 
sentidos vivenciado pela criança, visto que tornar-se leitor, segundo Goulart, Maziero e Carvalho  (2017, p. 127), vai 
além da habilidade de decifrar códigos ou adquirir hábitos e desenvoltura, aprender a ler corresponde às práticas 
sociais que são mediadoras e transformadoras das relações humanas.  

Sendo assim, observa-se que a literatura é passiva de várias interpretações pois  provoca a criança 
intelectualmente e emocionalmente. Por isso, compreende-se que ler aciona sensações, lembranças e experiências 
vividas, propiciando ao leitor encontrar sentido em um conjunto de sequências, ou seja, para ele, ler não é encontrar o 
sentido desejado pelo autor, mas exercer um processo de aprovação e de troca, envolve a percepção das relações 
entre os sujeitos, o texto e o contexto, afirma Jean Marie Goulemot (CHARTIER, 1996, p. 107-108).  

Para Koch e Elias (2006, p. 11), o significado de um texto é construído a paritr da interação entre o sujeito-
leitor  e o texto e entre sujeitos-leitores, sendo a leitura uma atividade complexa e de produção de sentidos. Nesta 
perspectiva, o texto identifica-se como um local de interação, onde seu sentido não se encontra já pronto para ser 
absorvido, seu sentido é construído ao longo do processo de leitura a partir do diálogo entre os sujeitos e a linguagem, 
como explicam as autoras neste trecho com base em Mikhail Bakhtin (1992:290):  

[...] considerando-se, para tanto, as “sinalizações” textuais dadas pelo autor e os conhecimentos 
do leitor, que, durante todo o processo de leitura, deve assumir uma atitude “responsiva ativa”. 
Em outras palavras, espera-se que o leitor, concorde ou não com as ideias do autor, complete-
as, adapte-as, etc., uma vez que “toda compreensão é prenhe de respostas e, de uma forma ou 
de outra, forçosamente, a produz” (KOCH e ELIAS, 2006, p. 12)   

Nota-se que o próprio autor de um texto, ao elaborador sua obra já pressupõe que haverá a participação do 
leitor, explicam Koch e Elias (2006, p. 37). Ao iniciar a leitura de uma obra, o sujeito leitor passa a ter suas lembranças 
e fantasias acordadas pelas palavras escritas por um outro sujeito, que através da literatura descontextualiza, exigindo 
entendimento e confrontando o leitor. Tornando, com isso, uma boa leitura, pois provoca interação e integração entre 
as partes, sejam eles adultos ou crianças.  

 

Práticas escolares e projetos de leitura  

A pesquisa aqui delineada se concretizou por meio de quatro entrevistas, mas a título de explicação da temática 
descorremos apenas duas. A entrevista compunha-se de dezesseis perguntas sobre projetos literários na educação 
infantil e apresentou a presença de vários instrumentos e mediadores em meio a trajetória de execução do projeto. 
Assim, o presente trabalho parte do pressuposto de que ler é sempre produção de sentidos e implica em um processo 
de interação dinâmica de troca que inclui o professor como personagem fundamental. Para tanto, ao pensármos sobre 
as atividades de leitura em sala de aula, aplicamos uma entrevista diretamente respondida por coordenadoras da 
educação infantil de escolas particulares na cidade de Lavras, Minas Gerais, sobre projetos literários aplicados no ano 
de 201726. 

Buscando compreender o trabalho desenvolvido pelas escolas, suas metas, intensões e resultados, 
direcionamos a seguinte questão: “qual foi o projeto de leitura desenvolvido na educação infantil na sua escola?”. A 
Escola A respondeu que as crianças da educação infantil leram, somente dentro do projeto literário, cerca de 35 obras 
e acrescenta que “toda semana a criança vai a biblioteca da escola com a professora, escolhe e leva um livro pra casa”, 
o que nos mostra que há um incentivo pela leitura que vai além da concretização do projeto. Para Goulart, Maziero e 
Carvalho (2017, p. 130) o contato com a biblioteca proporciona à criança um auxílio complementar com relação à 
formação do pequeno leitor, oferecendo à criança o acesso à uma maior variedade de obras e também a possibilidade 
de exercer a prática da leitura fora do ambiente escolar.  

Além disso, ainda com base em Lobo e Goulart (2017, p. 130), a biblioteca destaca-se por ser um local que 
favorece a prática da leitura como fonte de prazer e deleite, pois oferece espaço para o envolvimento dos professores 
oferecendo espaço para socialização, diferentes interações e rodas de conversas.   

Nota-se que o projeto de leitura contemplado pela Escola B chamado “Estante Mágica” teve como objetivo 
norteador a oportunidade de criação de uma obra literária individual e autoral, construida, escrita e ilustrada por cada 
aluno, explicando com a seguinte resposta: “Cada criança escrever seu próprio livro sendo escritora e ilustradora da 
história produzida. Culminância na noite de autógrafos”.  

Com relação à mesma questão, a Escola A responde que os objetivos que orientaram o projeto foram: 
“Interesse pela leitura e desenvolvimento da competência leitora, observação e interpretação de imagens, desenvolver 
a imaginação. Observar pontuação, marcadores de tempo. Observar personagens. Conhecer diversos gêneros 

                                                           
26 Para mantermos a integridade e compromisso ético da pesquisa com os candidatos que cederam a entrevista, não será 
mencionado o nome dos candidatos, nem o nome das escolas. Para isso as escolas serão identificadas por letras. 
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textuais. Estilos diferentes de autores” (ENTREVISTA, Escola A, 2018). Dentre os objetivos apontados, pode-se 
destacar o interesse da escola pela prática de leitura de imagens a partir da literatura, oferecendo à criança uma 
oportunidade favorável para que ela desenvolva sua capacidade de descrever cenários, que relaciona-se a 
“desenvolver a imaginação” e a “observar personagens”, manifestar o que enxerga, por meio da arte de olhar, observar 
e examinar, explica Graça Ramos (2013, p. 48). Para a autora toda criança é capaz de ver e observar imagens, “enrolar 
as palavras, mas dar conta de expressar o visto, o vivido e o imaginado”, direcionando o pequeno leitor à um maior 
envolvimento pela obra e incentivando a prática da oralidade.  

Ao analisarmos os dados produzidos pelas respostas às questões, percebemos que o tema leitura de imagens 
foi novamente abordado pela Escola A ao responder a seguinte pergunta: “Qual concepção de leitura está presente no 
projeto?” com as seguintes palavras: “Leitura prazerosa. Pseudo leitura. Leitura de imagens” (ENTREVISTA, Escola A, 
2018). Assim, percebe-se que essa instituição de ensino demonstra valorizar o potencial da imagem como um texto 
visual, capaz de estimular e enriquecer a experiência literária.  

Nota-se que a prática de leitura requer diálogo, interação e integração entre os sujeitos e o texto. O que 
observa-se na Escola B demonstra ao demonstrar valorizar a importância em contribuir com a oportunidade de vivenciar 
a experiência de ser autor de uma obra literária, dialogando com suas idéias e lembranças como mostra em sua 
resposta à pergunta: “Qual concepção de leitura está presente no projeto?”, trazendo a seguinte resposta:  

É de transformar os alunos em autores do próprio livro. Eles ilustram e escrevem a própria história, 
passando pelo processo de produção da própria obra. Por uma questão até mesmo de empatia, 
sentindo-se na pele de um escritor os estudantes se enxergam como protagonistas, no centro da sua 
aprendizagem. Isso muda completamente a concepção (ainda predominante) de que o aluno é um 
agente mais passivo do que ativo no processo de aprendizagem. Esse protagonismo reflete uma das 
ideias-chave por trás de toda boa escrita: a auto expressão. (ENTREVISTA Escola B, 2018)  

 Observa-se que promover o envolvimento entre os sujeitos e a literatura é fundamental para a produção de 
sentidos, provocando o diálogo e mediando histórias, o professor demonstra o uso do livro e exibe para a criança a 
função social daquele objeto, que adiante se apropriará dos significados do ato de ler como deleite.  

Fundamentado em Ramos (2013, p. 30) o principal mediador entre as crianças e o livro é o professor. No 
processo de apropriação do significado do livro como um objeto de função social, o adulto na posição de mediador, 
desempenha o papel de modelo, que apresentará à criança as formas de manuseio, de folhear e olhar uma obra. 
Assim, a criança ao imitar o adulto, também passa a assimilar e a compreender “o significado da leitura como forma de 
comunicação e prazer”, explicam Girotto e Souza (2016, p. 63). 

Observa-se que o professor ao assumir a papel de mediador, o coloca em uma posição de parceiro mais 
experiente entre os alunos, desse modo ele passa a demonstrar para a criança os seus comportamentos diante do 
livro, permitindo que a criança o observe, o copie e internalize os gestos aprendidos de forma a dar início a sua própria 
trajetória como leitor autônomo, analisam Girotto e Souza (2016, p. 45-90), com base em Vygotski. As autoras 
complementam que é fundamental que o professor, na posição de mediador da leitura, sinta legitimamente prazer pelo 
ato de ler, desse modo o deleite e satisfação será observado e internalizado pela crianças assim como outros 
movimentos que se estendem aos alunos.  

Dessa maneira, entende-se que ao escutar uma história sendo narrada, por um mediador, a criança sente-se 
envolvida por uma experiência afetiva, vez que o momento vivido “supera a comunicação linguística, pois é composta 
por voz, pelo olhar, por gestos e pela presença física do adulto, selando um clima de afeto entre a criança e o adulto 
que conta a história” (GIROTTO e SOUZA, 2016, p. 97). Tal evento confirma-se nas palavras das autoras Dalva Lobo 
e Ilsa Goulart: 

Quando um professor lê a magia que se instala num ambiente, olhos brilhantes acompanham a sua voz 
e os gestos do corpo, ouvidos envolvem-se na melodia da narrativa; há uma entrega às palavras que 
circundam o leitor e penetram no seu interior, provocando emoções, inquietações ao coração e deixam 
o corpo estático, à espera do devir. (LOBO e GOULART, 2017, p. 134)  

 
Nessa direção, pergunta-se qual o envolvimento dos professores no projeto e a Escola A responde da seguinte 

maneira: “Escolha dos livros, elaboração de atividades, incentivo, contação de historias, dramatização e fantoches”. O 
incentivo também foi mencionado pela escola B com os dizeres: “Incentivar as crianças a produzirem histórias, digitar 
e organizar todo material. Todas envolvidas superaram a expectativa”. Dessa forma percebe-se que a função dos 
professores como mediadores da prática literária entra em destaque como fonte de estímulo ao hábito da leitura. 
Fundamentado em Lobo e Goulart (2017, p. 98), os professores são responsáveis por toda a organização da atividade 
que envolve o livro e os alunos, com o objetivo de potencializar a experiência literária, o educador se dedica não só a 
criação do momento, mas a seleção das obras a serem trabalhadas garantindo diversidade em conteúdo.  

O momento de narrar e escutar uma história, por ser uma ferramenta eficaz no processo de aquisição ao hábito 
da leitura, pode estar presente em qualquer etapa de um projeto literário. Segundo Lobo e Goulart “A literatura é arte: 
encanta e inebria” (LOBO e GOULART, 2017, p. 134).  

No caso da Escola A, a contação de histórias apresentou-se como material produzido ao final do projeto, como 
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resposta à pergunta: “Quais os materiais produzidos pelo projeto?” a escola listou: “Apresentação, contação, desenhos, 
pinturas, dramatização das histórias lidas, ouvidas”. Já a Escola B conta que o material produzido ao final do projeto 
anual foi: “O livro com histórias produzidas pelas crianças”, ou seja, histórias contadas materializadas na forma de 
livros, na forma de arte, ou seja, ambas as escolas permitiram que a leitura desempenhasse sua função, envolvendo 
e integrando os alunos, permitindo o compartilhamento de experiências e os jogos com palavras. 

Dessa forma, compreendendo que a literatura é uma arte que encanta, que envolve e integra, vê-se a leitura 
como um processo que evidencia um experimento disciplinado do leitor em construir sentido com base nas regras da 
linguagem, explica Manguel (1997, p. 24), afinal segundo Goulemot (CHARTIER, 1996, p. 107-108): “a leitura é sempre 
produção de sentido”, uma situação única e aberta, uma particularidade.  

Além disso, verifica-se que a leitura é capaz de incentivar a aprendizagem bem como o desenvolvimento 
emocional e cultural da criança, para tanto Girotto e Souza (2016, p. 45) explicam que é necessário que a leitura seja 
aplicada de forma a despertar a necessidade de compreensão e de interpretação do leitor, abrindo espaço para um 
diálogo com a narrativa. A criança compreende que a experiência da leitura é uma atividade, resultando em um 
despertar de emoções e sentimentos. Com base em Vygotsky, as autoras ainda acrescentam que internalizamos o 
prazer pela leitura quando o vivemos primeiro coletivamente. 

Segundo Girotto e Souza (2016, p. 94), “A ficção presente nos livros é importante para o desenvolvimento da 
criança, tornando o contato com a literatura infantil algo necessário tanto no ambiente meio familiar quanto escolar”. É 
notória a ênfase atribuídas pelas autoras à leitura como prática de enriquecimento, valorização e estímulo ao 
desenvolvimento de processos cognitivos, afetivos e na oportunização de esperiências sociais e culturais para a 
criança.  

Neste sentido, considerando que a experiência cultural da prática de leitura deve envolver não somente a 
escola, perguntamos às coordenadoras qual foi o envolvimento da família no projeto literário daquele ano e segundo 
os dizeres da Escola A: “A família ajuda na motivação e na cobrança da responsabilidade de ajudar na leitura e lembrar 
o aluno de trazer o livro de volta para a escola na data estipulada. Às vezes em contação de histórias na escola”. 
(ENTREVISTA, Escola A, 2018)  

A Escola B respondeu com as seguintes palavras: “Todos participaram e ajudaram em algumas partes do livro. 
Compra do livro (todas as crianças adquiriram pelo menos um exemplar)”, (ENTREVISTA, Escola B, 2018). Verificou-
se que há, em ambas as respostas, um presente estímulo da escola em envolver a família no projeto, garantindo que 
a prática leitora esteja presente dentro e fora do ambiente escolar.  

Sendo assim, a escola desempenha um importante papel para a inserção da criança na cultura letrada, atuando  
como incentivadora do ato de ler, estimula a prática literária ainda antes da fase de alfabetização da criança. Nota-se 
que a leitura na educação infantil apresenta-se como uma prática que visa o encorajamento à apreciação e ao hábito, 
da leitura, tornando-se uma ação pedagógica estratégica nos anos iniciais, declaram Girotto e Souza (2016, p. 195).  

Sendo assim, compreende-se o livro como fonte de deleite e de prazer estético que ao ocuparem parte do 
cotidiano familiar e escolar passaram a constituir o ato de ler como habilidade e capacidade adquirido socialmente, ou 
seja, o livro passa a se destacar por sua função social tornando-se artigo da cultura humana, explicam Girotto e Souza 
(2016, p. 44). 

Ao observar as respostas sobre os projetos de leitura, vê-se que a escola tem a responsabilidade de incentivar 
o hábito da leitura nas crianças, possibilitando que elas entendam a função social daquele ato. De acordo com Girotto 
e Souza (2016, p. 93) “[...] lemos porque temos necessidades que são criadas pelas relações sociais entre os indivíduos 
[...]”, e acrescentam que as práticas literárias devem acontecer desde muito cedo na trajetória escolar da criança, 
possibilitando que a proximidade com os livros estimule o hábito da leitura, incentivando a necessidade de ler e 
provocando “[...] a  necessidade de conhecer e de se expressar a partir de relações dialógicas com a literatura”. 

Dessa forma, com base no ato de ler como fonte de deleite e prazer, pergunta-se às coordenadoras dos 
projetos literários da educação infantil: “Quais os resultados do projeto de leitura?” e a resposta da escola B foi a 
seguinte: “Foi um projeto envolvente e encantador para todos envolvidos”, (ENTREVISTA, Escola B, 2018) o que 
demontra o determinante papel da escola diante do intermédio entre alunos, famílias e livros. O projeto que resultou 
em envolvimento e encanto mostra que o hábito da leitura e “O amor aos livros”, são originados de experiências vividas, 
são ensinados, aprendidos e concebidos socialmente, afirmam Girotto e Souza (2016, p. 45). 

 Para Lobo e Goulart (2017, p. 127), a literatura exige que a escola planeje uma tragetória estratégica que 
permita que o leitor se mova pela emoção, compreendendo a leitura para além das palavras escritas, para além do que 
é visto. Para as autoras é preciso um projeto escolar que desperte o leitor para o encantamento da literatura, para o 
deleite das palavras.  

Na resposta da Escola A evidenciou tais características quanto à questão dos resultados do projeto literário. 
Para essa escola os resultados foram os seguintes: “Bom desenvolvimento da leitura, desenvolvimento da imaginação, 
interpretação, desenvolvimento do gosto pela leitura, apender a observar o começo, meio e fim da história. Identificação 
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com personagens. Caracterizar os personagens. Vocabulário mais rico” (ENTREVISTA, Escola A, 2018). Observa-se 
que os resultados listados valorizam o papel da literatura infantil diante do desenvolvimento estrutural da criança. Com 
base em Girotto e Souza (2016, p. 92), o livro apresenta-se como um objeto cultural que permite que o pequeno leitor 
se aproprie de habilidades, aptidões e competências tipicamente humanas. 

 Nota-se que características voltadas ao desenvolvimento do vocabulário, caracterização e identificação dos 
personagens citados na resposta da Escola A, são resultantes de momentos lúdicos , proporcionados pela liberdade 
experimentada pela criança ao se libertar para se expressar com base no seu connhecimento de mundo. Bem como 
em momentos onde o professor medía a contação de histórias para as crianças, proporcionando oportunidades para o 
reconto oral, reflexões e diálogo para interpretação. Fundamentado em Benjamin (2009, p. 70) “Ao elaborar histórias, 
crianças são cenógrafos” e atuam livres de qualquer repreensão não se deixando censurar pelos sentidos.  

Observa-se que a leitura realiza-se a partir de elementos linguísticos encontrados no texto e também na forma 
como este é organizado, assim, demonstra-se a necessidade do uso de um conjunto de saberes para a concretização 
do ato da leitura, explicam Koch e Elias (2006, p. 11). Dessa forma, verifica-se que o processo de ler, assim como o 
processo de pensar, dependem do uso da linguagem e da prática de decodificação do aglomerado de palavras que 
formam o texto e pensamento. (MANGUEL, 1997, p. 24)  

Neste sentido, observa-se que fatores como padrões narrativos, como estilos, códigos e modelos, 
transformam-se ao longo da história, variando conforme a época e a cultura das civilizações. Com base em Goulemot 
(CHARTIER, 1996, p. 113), percebe-se que tais padrões passam a ser adotados culturalmente pelos leitores, sendo 
incorporados pelos usuários e então criadores da cultura literária. Segundo a autora, é a partir da integração de tais 
códigos e seus efeitos de credibilidade, de seus momentos e movimentos, que a leitura torna-se possível. 

Portanto, vê-se que o ato da leitura vai além do processo de decifrar códigos narrativos, como analisam Koch 
e Elias (2006, p. 11). Para as autoras, ler é uma atividade que considera os conhecimentos e experiências previamente 
adquiridos pelo leitor, uma atividade que exige habilidades que vão além da capacidade de decodificar modelos 
linguísticos. Segundo as palavras de Freire (2001): “o ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra 
escrita ou da linguagem escrita”, não é um simples conteúdo de códigos criado por um autor com o modesto intuito de 
ser decifrado por um leitor passivo, para ele, a leitura de mundo precede a leitura da palavra e a leitura da palavra 
escrita envolve a prosseguimento da leitura do mundo.  
 

 

Conclusão 

Percebe-se que despertar o prazer pela literatura e promover o diálogo entre leitores, mediadores, familias e 
obras literárias foi um interesse constante nos projetos literários das escolas entrevistadas. Desse modo, observou-se 
que as escolas mantiveram-se ativas no processo de construção da palavra a partir de práticas literárias que 
privilegiaram o deleite, assim, nas palavras de Lobo e Goulart (2017, p. 135) compreendemos este processo como uma 
trajetória direcionada à produção de sentidos e de saberes que também colabora na formação do indivíduo: “A língua 
se constrói pela palavra que é oralizada, escrita, lida e a literatura é o meio pelo qual o prazer do texto reverbera na 
construção de conhecimento e na constituição do sujeito social”. 

Como resultado, observou-se presente certo esforço, das escolas particulares entrevistadas em planejar, 
organizar e promover atuações que viabilizassem e incentivassem a formação das crianças como leitoras, ressaltando 
o grande envolvimento dos mediadores, professores e famílias no processo da compreensão da leitura. 

As entrevistas demonstraram que os projetos de leitura consideraram uma prática mais prazerosa da leitura, 
assim como o envolvimento do professor e das famílias, tornaram mais amplas as possibilidades de interação e diálogo 
com as obras, incentivando novas práticas literárias na Educação Infantil, como foi o caso da criação autoral de um 
livro pela Escola B.  

Ler para o outro torna-se uma meta para incentivar a alfabetização e letramento na educação infantil, pois 
conforme destaca Queirós (2012, p. 91) “ler é o preço que pagamos por sermos alfabetizados”. Do mesmo modo, o 
ato de ler é um movimento dinâmico entre a leitura das palavras e a leitura do mundo, considerado por Freire como um 
aspecto fundamental no processo de alfabetização.  

Sendo assim, compreende-se a leitura como um movimento que flui do mundo à palavra e da palavra ao mundo 
e este fluxo, segundo Freire (2012), está sempre presente no ato de ler. Dessa forma, observa-se que a mediação 
aparece como tônica nos projetos, o que perpassa a poética de Queirós (2012), de que ler é encontra-se nas palavras 
do outro, é deixar-se mover pela emoção, é ter a liberdade para compreender a realidade e as divergências no percurso 
da leitura.  

Dessa maneira entende-se a leitura como um movimento interno, que atua na construção de sentidos e surge 
a partir da interação entre texto e sujeitos e no contexto escolar destacando-se a mediação do professor. Observou-se 
que a pesquisa indicou que ação dos professores foi valor fundamental diante do envolvimento das crianças, famílias, 
obras e com o significado do projeto. Segundo Lobo e Goulart: “[...] a leitura se concretiza em múltiplas ações e relações 
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entre o leitor e o livro, entre leitores, entre o leitor e o mundo que o cerca e entre o leitor e si mesmo, num movimento 
dinâmico e interativo com a vida, consigo mesmo e com o outro” (2017, p. 136).  

Portanto, percebe-se que a linguagem, comunica-se em sua essência mais profunda, e sua existência depende 
não de seus autores, mas de seus intérpretes, os leitores, que possuem o papel de tornar concreto e visível o que a 
palavra escrita propõe em insinuações e indiretas. (MANGUEL, 1997, p. 24) 

Enfim, compreende-se a leitura como o ato de construir sentido e não o ato de reconstruir o sentido dado pelo 
autor. Toda leitura produz sentido e segundo Goulemot, não há compreensão autônoma e passiva pois a 
intertextualidade existe tanto para quem escreve as palavras quanto para quem lê o texto pronto. (CHARTIER, 1996, 
p. 108; 115) 

Para finalizar, percebe-se que toda leitura é uma leitura comparativa, que permite ao leitor relacionar o 
conteúdo lido à leituras anteriores, além de associar o texto ao seu próprio mundo e realidade. Para Goulemot a cada 
leitura realizada, o texto e seu sentido se transformam, mudam de significado, se ampliam, o texto torna-se outro, é 
uma forma de troca, um diálogo. (CHARTIER, 1996, p. 112-113)  

Conclui-se que o ato de ler, envolve sempre a percepção critica do conteúdo, uma interpretação, a produção 
de sentido, o resgate e estímulo da memória, da atenção e da percepção, que por sua vez convida ao diálogo, à 
reflexão e produz saberes. Para Queirós (2012, p. 91), ler é “construir junto com autor uma terceira obra que jamais 
será escrita”, ou seja, o ato de ler permite a releitura e reescrita do que foi lido, possibilitando a compreensão e 
continuidade da leitura do mundo (FREIRE, 2001). Portando, sendo a leitura sempre produção de sentidos, destacamos 
a escola como agente social fundamental por ser incentivador do ato de ler a partir de práticas leitoras coletivas.   
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Resumo 

A escolarização brasileira tem mostrado resultados nas avaliações nacionais, como a Avaliação Nacional de 
Alfabetização, sua precariedade na formação de leitores e produtores de texto proficientes. Frente isso, a escola precisa 
(re)pensar sua prática de leitura e de produção escrita, uma vez que o domínio competente destas atividades é 
determinante para o exercício da cidadania plena, numa sociedade grafocêntrica. Isso tem gerado discussões e ações 
enfatizando a aprendizagem inicial de leitura e escrita envolvendo o processo de alfabetização em articulação com o 
letramento literário. Neste contexto, quais metodologias e estratégias pedagógicas seriam indicadas para o trabalho no 
ensino inicial da leitura e da escrita enfatizando a experiência literária?  Neste ensaio, temos como objetivo apresentar 
o que os documentos oficiais de formação docente discutem sobre os projetos literários, como uma das estratégias ou 
formas de proporcionar um efetivo trabalho de letramento literário em sala de aula. Para isso, realizamos uma pesquisa 
descrita, como procedimento investigativo a análise documental dos cadernos de Formação do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), buscando definir o que é letramento literário e entendê-lo no seu contexto 
escolar, dialogando com Souza e Cosson (2011), Cosson (2014), Soares (2002; 2004; 2011), Pandini (2004), Koch 
(2006) e Almeida e Corrêa (2017); posteriormente, esclarecer o que é projeto didático e projeto literário, em interlocução 
com diferentes autores que aproximam da temática.   

Palavras-chave: letramento literário, projeto didático, escolarização da literatura. 

 

1. Introdução   

 

Por vivermos em uma sociedade letrada, o domínio competente da leitura e da escrita torna-se determinante 
para o exercício da cidadania de modo integral, que envolve participação consciente, ativa e crítica nas relações 
construídas no contexto social. Segundo Souza e Cosson (2011, p.101), ler “[...] é fundamental em nossa sociedade 
porque tudo o que somos, fazemos e compartilhamos passa necessariamente pela escrita”.  

Daí a necessidade da escola, como instituição de ensino, pensar sua prática na formação de leitores 
competentes que tenham, como dito por Soares (2002, p.146), “[...] habilidades e atitudes necessárias para uma 
participação ativa e competente em situações em que práticas de leitura e/ou de escrita têm função essencial”, para 
interagirem com os outros e o mundo que o cerca.  

Com relação ao Brasil, o assunto é preocupante, visto que a escolarização na sociedade brasileira, segundo 
Rojo (2004, apud ALMEIDA e CORRÊA, 2017, p. 110), “não leva à formação de leitores e produtores de texto 
proficientes e eficazes, e, às vezes, chega mesmo a impedi-la”. Na fala de Almeida e Corrêa (2017, p.110), outros 
autores também fizeram essa constatação e que é “[...] atestada em diversos exames, como ENEM, SAEB e PISA2, 
que apresentam resultados bastante insuficientes para o uso social da leitura e da escrita, numa sociedade 
grafocêntrica como a nossa”. 

 Devido a esta deficiência na educação brasileira, estudos e pesquisas têm dado grande atenção aos anos 
iniciais da educação básica, pois estes são a base para a formação de leitores e produtores de textos e as experiências 
vividas, nesta etapa, influenciam no sucesso ou no fracasso dos demais anos de escolaridade do sujeito.  

As discussões e ações têm enfatizado que aprendizagem inicial de leitura e escrita envolvem dois processos 
distintos, mas que estão interligados: alfabetização e letramento, que segundo Soares (2004) são indissociáveis, 
embora independentes. A autora afirma que a alfabetização, processo de aquisição e apropriação do sistema da 
escrita, desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e escrita, que são atividades de 
letramento. Tanto para Souza e Cosson (2011) quanto para Soares (2002), o mais correto é a pluralização do termo: 
letramentos, para abranger a complexidade e diversidade que envolvem as práticas sociais de escrita e leitura.  

Souza e Cosson (201, p.101) defendem que um desses letramentos, refere-se ao literário, que deve ser tratado 
de forma diferenciada pela escola, enfatizando a experiência literária, haja vista que a literatura “[...] proporciona um 
modo privilegiado de inserção no mundo da escrita, posto que conduz o domínio da palavra a partir dela mesma”. 

Neste contexto, as discussões também circundam em torno das metodologias e estratégias pedagógicas 
indicadas para o trabalho no ensino inicial da leitura e da escrita a partir de experiências literárias. Frente a isso, 
assumimos por objetivo apresentar o que os documentos oficiais de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa discutem sobre os projetos literários como uma das estratégias ou formas de proporcionar um efetivo 
trabalho de letramento literário em sala de aula, acreditando que por sua organização, o projeto didático/pedagógico 
enfatizará a experiência da literatura, conforme defende Souza e Cosson (2011). 

Este estudo pretende, então, analisar o potencial das orientações sem documentos oficiais sobre o trabalho, 
em sala de aula, organizado com projetos literários, como uma das formas de garantir o ensino de estratégias de leitura 
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para o letramento literário, buscando dialogar com vários autores que tratam sobre o letramento literário escolar e 
outros que abordam sobre projetos didáticos. 

Inicialmente, apresentamos os resultados de uma pesquisa descritiva, tomando como procedimento 
investigativo a análise documental dos cadernos de Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC), definindo o que é letramento literário e entendê-lo no seu contexto escolar. Para isso, fundamentados na 
perspectiva teórica da leitura literária, apoiamos em Souza e Cosson (2011), Cosson (2014), Soares (2002; 2004; 
2011), Pandini (2004), Koch e Elias (2006) e Almeida e Corrêa (2017). Buscamos, posteriormente, esclarecer o que é 
projeto didático tratado por Brasil (2015), Silva (2014) e projeto literário, exemplificado por Almeida e Corrêa (2017).  

 

2. Letramento literário escolar 

O letramento literário é definido por Cosson (2014) como um processo, ou seja, ação contínua do leitor de se 
apropriar da literatura enquanto linguagem, começando assim com as cantigas de ninar na infância e continuando por 
toda a vida a cada livro lido. Como processo de apropriação, Cosson (2014) esclarece que o letramento literário se 
constitui em tomar para algo para si, internalizando-o ao ponto de este algo ser seu. O letramento literário amplia, 
assim, o nosso repertório, dando-nos palavras para dizer o que antes não conseguíamos expressar.  

Este tipo de letramento se constitui então em um processo de apropriação, de produção de sentido, do que é 
literário, que se inicia na infância e prolonga-se por toda vida, não se restringindo apenas ao período escolar, mas que, 
segundo Souza e Cosson (2011, p.102), “precisa da escola para se concretizar, isto é, ele demanda um processo 
educativo específico que a mera prática de leitura não consegue sozinha efetivar”.  

O letramento literário é considerado, para Souza e Cosson (2011, p.103), bem mais do que uma habilidade 
pronta e acabada de ler textos literários e um saber adquirido sobre a literatura. Pois requer do leitor permanente 
atualização em relação ao universo literário e se constitui como uma experiência de produção sentido por meio de 
palavras que falam de palavras. E mesmo sendo uma experiência pessoal, Cosson afirma que a leitura fora da escola 
“[...] está fortemente condicionada pela maneira como ela nos ensinou a ler. Os livros, como os fatos, jamais falam por 
si mesmos. O que os fazem falar são os mecanismos de interpretação que usamos, e grande parte deles são 
aprendidos na escola”. (COSSON, 2016, p. 26)     

 Diante desta constatação, podemos perceber a importância que o hábito da leitura literária tem para nossa 
vida. Por isso, a escola tem o papel de desenvolver e ampliar a experiência literária dos alunos, atribuindo um espaço 
mais aquilatado a esta prática, em que a literatura seja explorada de forma adequada, constituindo-se assim no 
ambiente escolar como “um lócus de conhecimento” (COSSON, 2016, p. 26)  

Koch e Elias (2006, p. 9) também concordam com “[...] a importância que a leitura tem na nossa vida, sobre 
a necessidade de se cultivar o hábito de leitura entre crianças e jovens, sobre o papel da escola na formação de leitores 
competentes”. As autoras destacam ainda que, neste contexto, as questões como o que é ler, para que e como ler 
estão no centro das discussões e as respostas dadas a elas revelarão a concepção de leitura conforme as concepções 
que se adotem de sujeito, língua, texto e sentido. 

Dentre as concepções de leitura citadas por Koch e Elias (2006, p.10), destaca-se a que decorre da interação 
autor-texto-leitor, a “[...] concepção interacional (dialógica) da língua”. Nesta concepção, segundo as autoras, os 
sujeitos são ativos, se constroem e são construídos dialogicamente no texto, cujo sentido é edificado na interação 
texto-sujeitos. Portanto, a definição de leitura como atividade interativa, descrita por Koch e Elias (2006, p. 11) trata-se 
de uma ação “[...] altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza evidentemente com base nos elementos 
lingüísticos presentes na superfície textual e na sua forma de organização, mas requer a mobilização de um vasto 
conjunto de saberes no interior do evento comunicativo”.  

 Percebemos então a complexidade que envolve o letramento literário escolar, cuja ênfase dada por Souza e 
Cosson (2011, p. 106), é que se tenha como objetivo maior nos formar não como “qualquer leitor ou um leitor qualquer, 
mas um leitor capaz de se inserir em uma comunidade, manipular seus instrumentos culturais e construir com eles um 
sentido para si e para o mundo em que vive”. 

Souza e Cosson (2011, p.103) explicam que o letramento literário, como construção literária dos sentidos, tem 
como objetivo de leitura o “[...] desvelamento das informações do texto e pela aprendizagem de estratégias de leitura 
para chegar à formação do repertório do leitor”. Para alcançar este objetivo, os autores apontam como procedimentos 
a indagação ao texto sobre quem e quando diz, o que diz, como diz, para que diz e para quem diz; o exame de detalhes 
do texto, sua contextualização e sua inserção em um diálogo com outros textos. 

 Então para possibilitar o letramento literário é preciso o uso tais procedimentos na prática de leitura escolar. É 
preciso, segundo Souza e Cosson (2011), estar atento ao processo de escolarização da literatura, enfatizando-o como 
processo de produção de sentidos.  
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Para Soares (2011) a escolarização da literatura nem sempre é feita de maneira adequada, a literatura é 
erroneamente escolarizada. Seja na biblioteca, na leitura em sala de aula ou em atividades leitura e estudo de textos, 
o que autora deixa claro é que quando a escola se apropria da literatura ela é inevitavelmente escolarizada. O que 
precisamos é distinguir uma escolarização da literatura adequada de uma inadequada. A adequada, segundo Soares 
(2011, p.25), é “aquela que conduza mais eficazmente às práticas de leitura que ocorrem no contexto social e às 
atitudes e valores que correspondem ao ideal de leitor que se quer formar”. A autora distingue como errônea a 
escolarização da literatura que ao invés de aproximar afasta de práticas sociais de leitura, desenvolvendo resistência 
ou aversão. 

 Soares (2011) constatou que, com relação ao agenciamento da literatura em sala de aula, geralmente, 
decorrente de atividades propostas e orientadas pelos livros didáticos. A autora observou que os livros didáticos 
destinados aos primeiros anos do ensino fundamental, em relação ao ensino da literatura se mostra deficiente. A autora 
especifica vários aspectos negativos que podem levar uma escolarização da literatura infantil prejudicial, como 
ausência da diversidade de gêneros literários, limitada seleção de autores e obras, restringindo-se aos mais 
conhecidos, ou ausência de critérios para seleção de obras de qualidade e autores representativos da literatura infantil. 
Outro aspecto apontado é a questão da seleção de fragmentos de um texto, deixando de ser um todo significativo e 
coerente, ou até mesmo o uso de pseudotextos, produzidos pelo próprio autor do livro didático, que seria na visão de 
Soares (2011) um ajuntamento de palavras cujo objetivo se constitui, na verdade, no ensino de gramática. Quanto ao 
aspecto referente à transferência do texto do seu suporte literário para um livro didático, devido às finalidades 
diferentes, este texto sofre transformações, ele é alterado, perdendo algumas de suas qualidades ou até mesmo 
distorcido.  

Soma-se a estes aspectos, a inadequação das atividades de estudo do texto aos objetivos da leitura, que seria 
conduzir o aluno à análise e à explicitação de sua compreensão e interpretação, proporcionado a construção de 
sentidos do texto literário. Soares (2011, p.48) conclui em sua exposição “que a questão fundamental das relações 
entre literatura infantil e escola é que é necessário saber (ou descobrir?) como realizar, de maneira adequada, a 
inevitável escolarização da literatura”.  

Para enfatizar o que Soares expôs, recorremos a Pandini (2004, p.7) quando afirma que “[...] os modos de ler, 
os tipos de leitura, o espaço de circulação e as formas do impresso referenciam hábitos, preferências e 
comportamentos”. É preciso levar em consideração estes aspectos, para que se proponha práticas efetivas para uma 
adequada escolarização da literatura, pensando que, conforme Pandini (2004, p.8), “[...] as imagens criadas na escola 
são as representações que o sujeito vai fazer das leituras, dos conteúdos e formas e que o aluno leva para toda vida”. 

 Para Cosson (2014), o letramento literário pode ser realizado em sala de aula de várias maneiras, respeitadas 
as quatro características fundamentais elencadas por ele, que são:  

[...] o contato direto do leitor com a obra, ou seja, é preciso dar ao aluno a oportunidade de interagir 
ele mesmo com as obras literárias. [...] construção de uma comunidade de leitores, isto é, um espaço 
de compartilhamento de leituras no qual há circulação de textos e respeito pelo interesse e pelo grau 
de dificuldade que o aluno possa ter em relação à leitura das obras. [...] ter como objetivo a ampliação 
do repertório literário, cabendo ao professor acolher no espaço escolar as mais diversas manifestações 
culturais, reconhecendo que a literatura se faz presente não apenas nos textos escritos, mas também 
em outros tantos suportes e meios. [...] Finalmente, tal objetivo é atingido quando se oferecem 
atividades sistematizadas e contínuas direcionadas para o desenvolvimento da competência literária, 
cumprindo-se, assim, o papel da escola de formar o leitor literário. (COSSON, 2014, s/p.) 

 E ainda para uma efetiva ação pedagógica, o professor deve, segundo Souza e Cosson (2011), estabelecer 
uma rotina de trabalho em que possa ensinar e desenvolver habilidades ou estratégias de leitura. Souza e Cosson 
(2011, p.103), buscando em Pressley (2002), citaram as sete habilidades, que são: conhecimento prévio, conexão, 
inferência, visualização, perguntas ao texto, sumarização e síntese”. Os mesmos autores ainda esclarecem que “todas 
essas habilidades são colocadas em ação sem uma ordem específica, mas ao ensinar ao aluno tais mecanismos, o 
professor agirá didaticamente, explicando-os conforme surgem no decorrer da leitura do texto”. (SOUZA; COSSON, 
2011, p. 103) 

 Na perspectiva destas colocações sobre o letramento literário escolar, defendemos o trabalho com projetos 
didáticos como maneira de planejar a prática em sala para o ensino e desenvolvimento das habilidades de leitura 
literária. Por suas características, o projeto é capaz de abranger uma diversidade de atividades coerentes e com sentido 
para as crianças, respeitando seus aspectos cognitivos, afetivos, sociais e culturais. 

 

3. Entendendo o que é projeto didático  

 



91 
 

Nos cadernos de Formação do PNAIC (BRASIL, 2015), é defendida uma prática pedagógica que garanta a 
integração dos diversos componentes curriculares, em que os alunos vivenciem em sala de aula atividades 
significativas e possam estudar os fenômenos humanos, sociais e da natureza de forma articulada, mas respeitando 
as especificidades de cada área de conhecimento.   

Estas articulações, do ponto de vista apresentado pelos cadernos de formação, “começam a ser feitas no 
ensino da língua, pois, em sentido amplo, as atividades voltadas para o desenvolvimento das habilidades de uso da 
língua são transversais a todos os componentes curriculares” (BRASIL, 2015, p.78). Neste texto, ainda se afirma que 
o ensino da leitura, escrita, oralidade e outras linguagens podem construir pontes de diálogos entre as áreas de 
conhecimentos, “favorecendo a produção de sentidos para o conhecimento escolar articulado aos saberes e práticas 
sociais e culturais das crianças” (BRASIL, 2015, p.78).  

Então, para que isso aconteça, é preciso, segundo este mesmo texto, garantir na alfabetização que a 
aprendizagem do sistema de escrita e do desenvolvimento das capacidades de leitura e produção de textos ocorram 
ao mesmo tempo de forma  articulada, ou seja, alfabetizar letrando. Nesta perspectiva, aprende-se a ler e a escrever 
por meio da própria atividade de leitura e da escrita, com isso os projetos didáticos se apresentam como uma forma 
efetivar este trabalho, por causa das suas características centrais citadas pelos cadernos (BRASIL, 2015, p.79), que 
são:  

1. O projeto é uma proposta de intervenção pedagógica, que tem como base a pesquisa.  

2. É uma atividade intencional e social, que contempla um problema, objetivos e produtos concretos.  

3. Aborda o conhecimento em uso: 

 – enfoca conhecimentos relevantes para resolver o problema proposto;  

– considera efetivamente as competências e os conhecimentos prévios dos alunos;  

– promove a interdisciplinaridade;  

– trata os conteúdos de forma dinâmica  

– aprendizagem significativa;  

– trata os conteúdos de forma helicoidal, pois os conhecimentos são retomados ao longo das etapas 
do projeto.  

4. Exige participação dos estudantes em todo o desenvolvimento das ações.  

5. Estimula cooperação, com responsabilidade mútua.  

6. Estimula a autonomia e a iniciativa.  

7. Exige produção autêntica, resultante das decisões tomadas.  

8. Contempla a divulgação dos trabalhos.  

  O projeto didático, então, promove aprendizagens significativas, envolve de forma ativa alunos e professores 
no processo de aprender e ensinar, como também pode envolver diferentes pessoas da escola nas ações educativas. 
O projeto favorece ao aluno se tornar construtor do seu conhecimento, pois seus “objetivos são voltados para a 
aprendizagem das crianças mais pela mediação dos professores e menos pela transmissão de conhecimentos” 
(BRASIL, 2015, p. 80).  

Segundo Silva (2014, s/p.) “a chave do sucesso de um projeto está em sua base: propor questões desafiadoras 
que levem os alunos a criar a necessidade de saber mais e de vivenciar situações significativas de uso da língua 
escrita”. Esta forma organização do trabalho pedagógico ainda, segundo Brasil (2015), por contemplar a divulgação e 
socialização do que foi aprendido, favorece as interações com a comunidade, uma das formas de dar sentido ao próprio 
processo de escolarização.   

Sobre isto, Silva (2014, s/p.) acrescenta que o projeto: 

 

[...] favorece o desenvolvimento de algumas habilidades cognitivas e linguísticas importantes, tais 
como o posicionamento crítico dos alunos diante de informações e a comunicação de resultados de 
investigações, em resposta a problemas ou questões pertinentes e desafiadoras, propostas no 
contexto escolar ou suscitadas em outros contextos. 
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 Podemos então perceber que, no projeto didático, o processo é mais importante do que o produto final.  

 Com base no que foi dito sobre projeto didático, podemos entender que a leitura e escrita permeia todo o 
desenvolvimento dos projetos, e por isso é uma forma privilegiada de trabalhar literatura promovendo o ensino e 
desenvolvimento das estratégias de leitura literária em sala de aula.  

 

4. Projetos literários  

Carneiro (2014, s/p.) considera os projetos de leitura e escrita literárias na alfabetização “[...] importantes 
estratégias de aproximação entre leitor e livros, desenvolvendo o senso estético e o gosto pela leitura”. A autora afirma 
ainda que quanto maior é a interação da criança com livros mais se amplia sua visão de mundo e compreensão de 
suas vivências.  E, para Silva (2014), o projeto de trabalho “[...] ajuda alunos e professores a organizarem com clareza 
as situações de aprendizagem e o uso produtivo do tempo”. Estas situações podem oferecer bases para o planejamento 
sistemático de atividades e rotinas de trabalho voltadas para o ensino do sistema de escrita (SILVA, 2014) e também 
para o ensino das estratégias da leitura literária.   

 Um exemplo disso é a experiência apresentada por Almeida e Correia (2017). Estas autoras analisaram um 
desenvolvimento de um projeto literário numa turma de 3º ano do Ensino Fundamental I, na perspectiva de letramento 
literário e escolarização da literatura. O projeto “Histórias de avô e avó”, cujo nome se deve ao título do livro trabalhado 
‘Histórias de avô e avó’ de Arthur Nestrovsky, trabalhou o gênero relato de memória.  Segundo as autoras, todo o 
trabalho de leitura e escrita da turma citada foi organizado por meio de projetos, partindo do pressuposto que a escola 
deve ajudar a criança a se apropriar da escrita como objeto cultural, o que a “torna apta a usá-la socialmente, em 
contextos variados e de maneira competente” (ALMEIDA e CORRÊA, 2017, p.112).  

Almeida e Correia (2017) também identificaram no desenvolvimento do projeto a utilização de várias estratégias 
pedagógicas pela professora que são citadas por Souza e Cosson (2011) como estratégias para letramento literário 
em sala de aula. O projeto analisado organizado em dois grandes momentos, focando tanto a leitura como a produção 
de escrita tendo como base o gênero relato de memória. Por meio das rodas de conversa, a professora explorou o 
livro, contextualizou, articulando com os conhecimentos prévios do aluno, através das histórias pessoais dos mesmos 
com os avós.  

Neste momento do projeto, foi trabalhado, ainda, o texto envolvendo nos dois suportes: o livro literário e o livro 
didático. Após conhecerem um dos relatos no suporte original, as crianças puderam comparar o mesmo relato no livro 
didático, o que foi feita de forma sistêmica. Este tipo de atividade se mostra uma maneira adequada trabalhar a literatura 
no livro didático, o que foi questionado por Soares (2011). A produção escrita então teve um sentido para a criança, foi 
proposto a elas escreverem um relato de memória, envolvendo os avós. Os textos produzidos pelas crianças foram 
lidos pelas professoras, momento de avaliação pontual da aprendizagem de cada criança, seus avanços e o que 
precisaria de mais investimento. Os textos, depois de revisados, corrigidos segundo orientações da professora, 
reescritos e ilustrados pelas crianças, foram lidos para a turma. Estes textos foram digitados pela professora, 
organizados e encadernados em forma de um livro, intitulado “Vovô e Vovó: Memórias dos alunos do 3º ano”, que 
ficaria no cantinho de leitura da sala de aula. As autoras concluíram então que:  

[...] as crianças desenvolveram capacidades por meio de atividades que lhes faziam sentido. Ademais, 
a professora buscou contemplar e analisar os caminhos percorridos pelas crianças em relação à 
socioconstrução de conhecimentos, tomando os gêneros do discurso como objeto de ensino. Ao 
enfocar o relato de memória como meio para a apropriação da linguagem escrita, para a aprendizagem 
do ato de ler e escrever, as crianças deverão utilizar esse gênero como ele aparece na sociedade. As 
rodas de conversa e leitura levaram as crianças à compreensão e reflexão dos textos, como forma de 
garantir o domínio da língua falada e escrita. (ALMEIDA e CORRÊA, 2017, p. 126). 

Percebemos que no projeto literário o aluno é participativo durante todo o processo, ele tem consciência do 
que está aprendendo, porque e para que está aprendendo, pois como observado por Almeida e Corrêa (2017), a 
professora deixou claro durante a apresentação do projeto o que as crianças iriam aprender com aquela leitura, como 
seria essa aprendizagem, que atividades fariam e quanto tempo duraria. Os alunos puderam identificar um produto 
final daquela aprendizagem, o livro produzido por eles para o cantinho da leitura. Além disso, outro ponto importante 
para se destacar é uma das estratégias didáticas utilizadas pela professora em todo o desenvolvimento do projeto: as 
rodas de conversa. Tal atividade que permite à professora oportunizar, conduzir ou direcionar os alunos ao diálogo 
necessário para o letramento literário, proporcionando a interação autor-texto-leitor, referenciada por Koch e Elias 
(2006), se configurando em uma atividade de produção de sentidos, que também é citada por Souza e Cosson (2011).  

As rodas de conversa de conversa e leituras, no projeto, tiveram o objetivo de “desvelamento das informações 
do texto e pela aprendizagem de estratégias de leitura para chegar à formação do repertório do leitor” (SOUZA e 
COSSON, 2011, p). Outro ponto que deve ser ressaltado é que o projeto literário contempla pelo que é próprio de 
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projetos didáticos, todas as características fundamentais do letramento literário tratadas por Cosson (2014) e Souza e 
Cosson (2011), fazendo de maneira adequada a escolarização da literatura conforme Soares (2011). 

 

5. Considerações finais 

Retomando o que foi dito no início do texto, a escola precisa (re)pensar prática na formação de leitores que 
tenham, conforme Soares (2002, p.146), “habilidades e atitudes necessárias para uma participação ativa e competente 
em situações em que práticas de leitura e/ou de escrita têm função essencial”. Entre os vários tipos de letramentos, o 
letramento literário deve ser tratado de forma diferenciada pela escola, enfatizando a experiência literária conforme 
Souza e Cosson (2011).  

Como foi ressaltado, letramento literário, como produção de sentidos na dimensão pessoal e coletiva, se 
prolonga por toda vida, não se restringindo ao período escolar, embora segundo Souza e Cosson (2011), precise da 
escola para se concretizar. Mas para que isso aconteça consideramos prudente ações que busquem maneiras mais 
adequadas de escolarização da literatura. Uma das formas que podem garantir um trabalho efetivo de letramento 
literário é a organização de práticas pedagógicas por meio de projetos didáticos.   

 Podemos constatar pelo exposto que o projeto literário proporciona a construção pelo aluno de um 
conhecimento literário por meio de atividades significativas e contextualizadas, em que se tem consciência do que, 
porque e para que está aprendendo. Estas atividades configuram-se como estratégias didáticas ou práticas 
pedagógicas, abordadas por Souza e Cosson (2011), Cosson (2014) e Soares (2011), que privilegiam a produção de 
sentido da leitura literária pelo aluno. Por meio deste estudo, é possível afirmar que o projeto se constitui como uma 
forma de trabalho com grande potencial para o letramento literário, por se constituir em conjunto de atividades 
coerentes e significativas que prevê como produto final algo construído pelos próprios alunos, como resultado da 
aprendizagem adquirida durante o desenvolvimento do projeto, em que o processo de construção é altamente 
valorizado. O projeto literário se mostra uma das maneiras que garante a adequada escolarização da literatura para a 
formação de leitores competentes. Mas é importante ressaltar que o professor deve ter o conhecimento necessário 
tanto de letramento literário quanto de projetos de didáticos, pois o domínio, conceitual e operacional, competente será 
decisivo para o sucesso ou fracasso dessa prática em sala de aula.  
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PROJETO ESCREVER CARTAS: ESTRATÉGIA PARA DESENVOLVER COMPORTAMENTOS ESCRITORES E 
LEITORES – ESCREVENDO CARTAS PARA AUTORES DE LIVROS INFANTIS. 
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Resumo: 

O projeto de cartas teve seu início no ano de 2006, surgindo como uma estratégia para realizar atividades diferenciadas 
em um meio onde o mimeografo reinava absoluto, queria desenvolver na criança um senso crítico, e ao mesmo tempo 
queria desenvolver atividades que despertasse curiosidade em realizar pesquisas e o prazer nas descobertas, que 
enchesse as crianças de alegria com a vivência da real escrita. Aos poucos foi tateando os caminhos, para realizar 
sensibilização por meio da leitura de histórias, promovendo a elaboração das cartas por meio de texto coletivo e fiz 
contato com autores/ilustradores de livros infantis. A troca de cartas com autores trouxe valorização da autoestima das 
crianças, despertou uma escrita afetiva, guiada pelo prazer e pelo vínculo de amizade que estava sendo construído 
por meio da troca de cartas. E como disparador de todo este processo estava a literatura. Despertar nas crianças de 
educação infantil o prazer pela leitura é fácil, há inúmeras técnicas para isso. A que se propõe o projeto? A se deliciar 
com os textos e com as ilustrações, despertar a curiosidade infantil, pesquisar e investigar as hipóteses levantadas e 
mergulhar neste universo de letras e palavras. 
 
Palavras chaves:  letramento - literatura – cartas  
  
 

Introdução 

 O meu caminho na Educação iniciou-se em 1998, quando terminei o curso de Pedagogia, na época, esta 
professora recém formada, sem nenhuma experiência, tateava uma descoberta e buscava apoio nas professoras mais 
experientes da escola. 

 A prática mais comum, era “mimeografar” atividades e repassar este material para as colegas, assim tínhamos 
inúmeras atividades para aplicar em sala de aula. Na maioria das vezes estas atividades não tinham relação entre si, 
era simplesmente uma coletânea de atividades soltas e de temas diversos.  

O mimeógrafo reinava absoluto, mas nos dias de hoje ele já virou peça de museu, foi substituído pela 
impressora, o que não significa que o trabalho pedagógico apresentado em sala de aula teve grandes avanços. Ainda 
hoje vejo professoras trabalhando com atividades de coordenação motora, tracejado, silabação de palavras soltas e 
sem nenhum significado  para as crianças e, até mesmo com apostilas para serem aplicadas durante o ano letivo. 
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Atividades assim limitam a atuação das crianças e inibem iniciativas conduzindo as crianças a emitirem  respostas 
únicas. 

Eu sentia a necessidade de fugir deste trabalho estereotipado e tentava construir algo  significativo com as 
crianças, para isso, fui me distanciando de toda esta quantidade de atividades sem sentido. 

Nesta trajetória, desenvolvi vários projetos que nasciam do interesse das crianças: observação do tatu bolinha; 
horta - plantação de verduras e alguns legumes para enriquecer o nosso almoço e/ou jantar; contos de assombração; 
reis e rainhas no mundo de hoje x princesas Disney; etc. E foi assim que descobri que a troca de cartas pode enriquecer 
todo o trabalho pedagógico em sala de aula, pois nos proporciona trocar mensagens e  informações com diversas 
pessoas que contribuem com o conhecimento sobre o tema que estamos estudando. A carta desperta nas crianças 
um interesse muito grande em querer aprender e esta motivação é a força motriz que vai levar as crianças a vivenciar 
o prazer:  pela leitura, pela escrita e pela descoberta. 

Hoje, os meus projetos baseiam-se em trocas de cartas. Utilizamos a escrita como função social, ampliando o 
vocabulário e o repertório, trabalhando  a elaboração do texto coletivo (carta), com propósito comunicativo, 
possibilitando às crianças vivenciarem a escrita como ela é de fato. 

 

Desenvolvimento 

 

1 – Por quê cartas? 

 Escolhi trabalhar com o gênero literário de cartas, porque ela apresenta características muito importantes, 
como a elaboração de escrita coletiva, onde todos os envolvidos participam da criação e organização do texto; um 
texto que deve apresentar coerência (começo-meio-fim); ao contrário da era digital, em que vivemos, onde a 
comunicação ocorre de forma muito rápida, praticamente instantânea, por meio das redes sociais e tecnologia de 
mensagens eletrônicas, a carta trabalha com a dedicação da criação do texto e a espera da resposta. Temos que 
aguardar o tempo do nosso correspondente (seu momento para escrever a resposta, seu tempo para ir até a agência 
dos correios, enfrentar uma espera que pode chegar até uma hora de fila). A troca de cartas possibilita um envolvimento 
afetivo por parte dos correspondentes, criando vínculos de amizade e respeito, com pessoas que até então eram 
desconhecidas. 
 A troca de cartas, também vem resgatar um meio de comunicação já esquecido por nós, porém muito eficiente 
e importante no século passado.  

    

[...] É assim que tem  lugar na escola, o novo e o velho, o trivial e o estético, o simples e o complexo e 
toda a miríade de textos que faz da leitura literária uma atividade de prazer e conhecimentos singulares. 
(RILDO COSSON,  2018, pág 36, grifo nosso.) 

 

 O  trabalho com as cartas, resgata a emoção do recebimento da correspondência, o uso de um instrumento de 
comunicação já esquecido nos dias de hoje e o mais importante, conforme disse Rildo, esta atividade desperta muito 
prazer e uma descoberta de conhecimentos singulares/únicos, como por exemplo, em 2015 durante a troca de cartas 
com os sobrinhos do escritor Mário de Andrade, as crianças descobriram um dos doces prediletos deste ilustre autor. 

 

2 - Pontos estruturais: 

 Para desenvolver esta prática, em primeiro lugar, o professor deve fazer um contato com o autor/ilustrador. Em 
seguida despertar nas crianças a curiosidade em conhecer melhor o seu trabalho e/ou a sua vida. Para isso pode-se 
usar o livro do próprio autor, vídeos, entrevistas, fotos, etc.  

 Em continuidade à etapa anterior, promove-se a investigação dos fatos interessantes levantados pelo grupo. 
As  crianças podem levantar hipóteses, na tentativa de entender e compreender melhor a história, a ilustração, o 
trabalho do autor pesquisado, conforme disse Cosson, “Ler é bem mais do que seguir uma linha de letras e palavras” 
(2018, pág 39). 

 A carta pode ser um dos instrumentos utilizado para mergulharem no mundo investigado, por meio de um texto 
escrito as crianças podem confirmar suas hipóteses, sanar as dúvidas que ainda persistem, refletir sobre a história lida, 
sobre o trabalho e a vida do autor. 

  A elaboração de cartas proporciona um mergulho na história, envolvendo as crianças em “fazer da leitura uma 
atividade de saber e prazer” (Rildo Cosson, 2018, pág. 54). 

 

3 – Escrevendo Cartas. 
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 Após a leitura do livro, conversamos sobre a história e as crianças contam suas impressões sobre o texto, 
sobre a ilustração, fazem comparações com fatos reais e/ou com experiências vivenciadas, e eu então faço um registro 
desta conversa, e comento que o autor/ilustrador gostaria de saber o teor desta nossa conversa. 

 Assim, começamos a pensar qual instrumento poderíamos utilizar para realizar esta comunicação. A primeira 
sugestão das crianças, tem sido o whatsap, a segunda é a ligação para celular, porém como não temos o número do 
celular do autor, temos que pensar em outra alternativa. 

 Durante estes anos, desenvolvendo o projeto, notei que a carta, nunca é a primeira opção das crianças, mas 
quando estamos pensando nos meios de comunicação as crianças lembram da carta, como um instrumento, capaz de 
levar nossa “conversa” para a outra pessoa. 

 A elaboração da carta ocorre por meio de texto coletivo, neste momento a professora atua apenas como 
escriba, registrando tudo o que querem comunicar, obedecendo a ordem das crianças. A professora indica alguns 
elementos essenciais a este  gênero textual, como a cidade onde moramos, a data, o cumprimento, a despedida e 
assinatura, e as crianças elaboram as frases para a formação da carta. 

    

[...] é imprescindível construir condições didáticas favoráveis para o desenvolvimento dessas práticas, é 
necessário tratar os alunos como leitores e escritores plenos, para que eles possam começar a atuar 
como tais, apesar de serem alunos. (DELIA LERNER, 2002, p.66) 

  

 Aos poucos, as crianças se apropriam desta forma de comunicação, e comportam-se como leitores e escritores 
plenos, conforme disse a Delia Lerner. 

 Em seguida, apresento as frases digitadas e juntos organizamos o texto, vale lembrar que a professora, 
apenas, os auxilia na organização do texto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao término da organização e das assinaturas, a professora apresenta a carta já concluída e finalizada pronta para a 
postagem na agência dos correios. 

 Durante a elaboração do texto, as crianças contribuem com várias sugestões para o nosso texto coletivo, e às 
vezes acontece de ouvirmos sugestões inadequadas ao tema e ao assunto que estamos tratando na carta. 

 

[...] o texto vai sofrendo modificações em função das leituras do adulto e das intervenções das crianças. 
Em última instância, a professora é quem decide qual é a contribuição mais adequada para que o 
resultado da redação coletiva seja um texto coerente. (ANA TEBEROSKY E LILIANA TOLCHINSKY, 
1996, p. 145) 

 

 O professor tem a autoridade  e o poder em decidir qual é a contribuição mais adequada, de acordo com a 
citação acima, porém eu acredito que cabe às crianças esta decisão, elas devem selecionar quais as frases e 
contribuições mais adequadas para compor o texto e  refletir o que elas querem comunicar. A última palavra é das 
crianças, autoras do texto. 

 

4 -  Trocando cartas com autores e/ou ilustradores.  

O projeto de cartas, proporciona as crianças utilizarem a carta como instrumento de comunicação e por meio 
deste, ampliar seu olhar e conhecimento sobre o autor/ilustrador e abre as portas para a curiosidade agir, seja sobre o 

 

Figura 1 - é a apresentação das 

frases na ordem em que as 

crianças falaram; 

Figura 2 - retrata o processo de 

organização, nela a  segunda 

coluna se forma de acordo com a 

preferência e as características; 

da carta, enquanto gênero 

textual 

Figura 3 - é a 

conclusão do 

processo. 
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processo de criação e inspiração, sobre técnicas utilizadas para transformarem a inspiração em texto e/ou imagem, 
seja sobre os gostos e preferências de alimentos, de animais de estimação e times de futebol, etc. 

Trocar cartas com o autor, desperta nas crianças, um vínculo de amizade e respeito, que levarão para o resto 
de suas vidas, além de “plantar uma sementinha” de pesquisar sobre os autores de suas próximas leituras. 

 

5 – Correspondentes 

  Ilan Brenman: “[...] é considerado um dos mais importantes autores de livros infantis, ganhador de diversos prêmios 
e traduzido em vários países. Tudo começou quando ainda cursava Psicologia na PUC-SP, foi lá que percebeu que 
sua vida profissional não seria de ouvir histórias dos futuros pacientes.” Fonte: http://www.ilan.com.br/104/sobre-o-ilan-
brenman/.  

 

Silvana Rando: “[...] autora de livros para crianças. Comecei a trabalhar como ilustradora em 2006. tenho mais de 
trinta títulos ilustrados. Em 2011 ganhei o Prêmio Jabuti, na categoria ilustração infantil.” Fonte: http://silvana-
rando.blogspot.com.br/.  

Ionit Zilberman – “Nasceu em Tel Aviv, Israel e se mudou para São Paulo com seus pais aos seis anos de idade. 
Quando pequena costumava “desenhar música”, usando seus enormes fones de ouvidos. Nunca mais parou de 
desenhar. O sonho de ilustrar livros infantis começou numa pequena livraria, a Klaxon, onde trabalhava meio período 
enquanto cursava a faculdade de Artes Plásticas.  [...] Tem quarenta livros publicados, alguns deles traduzidos para 
línguas estrangeiras. [...]” Fonte: https://www.ozeeditora.com/ionit-zilberman 
 
Tino Freitas: “Jornalista, músico, produtor cultural, escritor de livros infantis, e também mediador de leitura no Projeto 
Roedores de livros [...]. Natural de Fortaleza – CE, em 1999 armou sua rede nas asas da capital federal e entre um 
balanço e outro foi descobrindo e apaixonando-se por trabalhar com crianças [...].” Fonte:  
http://www.jornadadeliteratura.upf.br/2011/index.php/component/content/article/9-autores/358-tino-freitas.html    
 
Roedores de livros: “Desde 2006 o projeto Roedores de Livros desperta o gosto pela leitura através de ações 
integradas como mediação de leitura, oficinas de arte e música ao vivo. Com sede em Ceilândia, entorno de Brasília, 
vivenciamos literatura e solidariedade com 30 crianças. [...]” Fonte: http://roedoresdelivros.blogspot.com.br/p/midia.html  
 
Mario de Andrade – “Um dos artistas mais completos que ajudaram a fazer a cultura modernista ganhar força e forma 
no Brasil. Foi escritor, poeta, crítico literário, folclorista, musicólogo, ensaísta e entusiasta do modernismo [...].” Fonte: 
https://biografiaresumida.com.br/biografia-mario-de-andrade/  

 

 6 - Encantamento pelo gênero 

 

 A proposta de troca de cartas com os autores iniciou-se com o escritor Ilan Brenman, em 2009. Foi quando 
percebi a riqueza deste instrumento de comunicação. As crianças se envolviam muito além da história que fora 
apresentada em sala de aula,  pareciam “mergulhar” na vida dos autores, queriam saber suas preferências musicais, 
seu alimento favorito, particularidades sobre seus filhos, como por exemplo, se eles faziam bagunça na escola, se 
ouviam histórias para dormir, enfim, queriam saber e comprovar que os autores são pessoas comuns, com rotinas de 
trabalhos e atividades iguais a qualquer pessoa, e não uma pessoa da ficção como os personagens dos livros.  

 Para elaborar uma carta, as crianças se “debruçam” sobre a história com muito mais atenção, observam os 
detalhes do texto, da ilustração e isto provoca a aguça a curiosidade do pequeno leitor, que, por exemplo, tenta 
descobrir como o ilustrador conseguiu aquele efeito especial no desenho. 

 

[...] a análise literária, quando bem realizada, permite que o leitor compreenda melhor essa magia e 
penetre com mais intensidade. O segredo maior da literatura é justamente o envolvimento único que ela 
nos proporciona em um mundo feito de palavras (RILDO COSSON,  2018, pág 29). 

  

 De acordo com Cosson, é assim que as crianças conseguem compreender a magia da literatura e abrir as 
portas deste mundo encantado que lhes possibilita viagens por diversos “mundos”. 

 A resposta do autor, aos nossos questionamentos e comentários, desperta nas crianças um grande sentimento 
de respeito e valorização, as crianças sentem-se amigas  dos correspondentes, e concluem este processo de pesquisa, 
em uma transposição que partem do imaginário, passando por uma reflexão e vivência real da escrita e leitura e 
finalizam seu percurso inebriados de prazer e alegria pela conquista novos conhecimentos e aprendizagens. 

http://www.ilan.com.br/104/sobre-o-ilan-brenman/
http://www.ilan.com.br/104/sobre-o-ilan-brenman/
http://silvana-rando.blogspot.com.br/
http://silvana-rando.blogspot.com.br/
https://www.ozeeditora.com/ionit-zilberman
http://www.jornadadeliteratura.upf.br/2011/index.php/component/content/article/9-autores/358-tino-freitas.html
http://roedoresdelivros.blogspot.com.br/p/midia.html
https://biografiaresumida.com.br/biografia-mario-de-andrade/
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Considero que a troca de cartas desperta nas crianças uma possibilidade de uma escrita “afetiva” que implica 
em uma dedicação, em um empenho, uma reflexão sobre o que querem comunicar. Em alguns casos, notei uma grande 
preocupação para que a frase elaborada pelo grupo não trouxesse ou despertasse uma tristeza no leitor. Quando há 
um envolvimento afetivo, há maior preocupação com as palavras. 

 A correspondência entre as crianças e os Roedores de Livros, gerou uma troca de indicação de leituras por 
meio de cartas, assim as crianças tiveram que pensar muito: 

- quais histórias já conheciam; 
- listagem de histórias interessantes; 
- eleição uma história para indicação de leitura.  
Os Roedores de Livros despertou nas crianças  o senso crítico e a análise literária, coisas que acreditamos 

que as crianças de cinco/seis anos ainda não têm condições de realizar, mas este projeto, mostra exatamente o 
contrário.  

 Quero destacar aqui, o processo envolvendo o escritor Mario de Andrade. O projeto de cartas em 2015, surgiu 
por comemoração dos 80 anos da educação infantil paulistana, quando surgiram os “parques infantis”, criados em 
1935, por Mario de Andrade, quando assumiu o cargo de Chefe do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo. 

O grande desafio foi: De que maneira apresentar o escritor Mario de Andrade como uma pessoa interessante 
aos olhos de crianças tão pequenas? 

Para ampliar o nosso conhecimento sobre o simpático escritor, trocamos cartas com os sobrinhos, Carlos 
Augusto de Andrade Camargo (à época com 75 anos), Tereza Maria Camargo Canjani (à época com 78 anos) e a 
caçula Maria Luiza Camargo Martins (à época com 73 anos). Os herdeiros nos deram preciosas e inéditas, informações 
que não encontramos em nenhum livro, tema que não foi estudado por nenhum pesquisador e não está em nenhuma 
tese de mestrado ou doutorado. Por meio dos sobrinhos, conhecemos o “tio Mário”, que desenhou uma onça nas costas 
do sr. Carlos (sobrinho) na época do carnaval, que ria alto e assustava a srª Maria Luiza (sobrinha), quando ela tinha 
apenas  três anos, então a pegava no colo e falava baixinho para ela se acalmar, a senhora Nhãnhã (tia de Mario de 
Andrade), cochilava sentada na sua cadeira e errava o ponto do tricô e quando via o erro chamava o sr. Carlos para 
ajudá-la a desfazer o tricô e enrolar a lã. Ela tricotava para a família inteira. Foi assim, por meio da troca de cartas, que 
as crianças descobriram fatos interessantes da vida do Mario de Andrade, qual música que gostava de ouvir, o seu 
doce preferido, que ele gostava muito de ler e que em sua biblioteca havia quase sete mil livros. 

Assim, a imagem deste grande poeta e o criador dos Parques Infantis, foi sendo elaborada nas cabecinhas das 
crianças. Um outro elemento muito importante foi compreender a sua finitude,  visitar o cemitério da Consolação,  ver 
onde está enterrado, ler poesias em sua homenagem, também fizeram parte do nosso estudo. 

Durante todos estes anos, observando as famílias, notei que não havia o hábito de presentear as crianças com 
livros de história infantis, e eu gostaria muito de garantir que elas ganhassem um livro com boa qualidade literária. 

Assim, selecionei cerca de 30 títulos e apresentei as sinopses destas histórias, despertando a curiosidade para 
conhecer e ler o livro. Em seguida incentivei as crianças a escolherem uma historia e pedir o livro para o Papai Noel, e 
elas toparam na hora! 

Como nas outras cartas anteriores, eu acreditei que poderíamos fazer isso, por meio de texto coletivo. Mas, no 
decorrer da atividade, as crianças demonstraram que queriam contar coisas particulares e fazer comentários 
específicos, assim foi necessário que cada criança escrevesse, individualmente, a sua carta e no final do texto colavam 
a ilustração da capa do livro escolhido. 

Com as cartas em mãos, apresentei-as aos meus amigos, que encantados com a proposta de ampliar os 
horizontes dos pequenos leitores, doaram todos livros. E poucos dias antes do Natal todas as crianças receberam o 
seu livro de presente. 
 

Conclusão 

 O desenvolvimento deste projeto, trouxe para as crianças da educação infantil a vivencia real com a escrita, 

proporcionando a utilização da escrita como ela acontece fora da escola, ou seja, trouxe a vivência de uma escrita  

como função social. 

 
Ao analisar a prática escolar da leitura, lembramos a legenda que costuma parecer nos filmes: 
“Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência”. E as semelhanças com o uso social da 
leitura são realmente escassas. A apresentação da leitura como objeto de ensino [...] está tão distante 
da realidade que não é nada fácil de encontrar coincidências. (DELIA LERNER, 2002, p. 75) 

 
 Ao contrário da citação da autora, este projeto mostrou que ele tem um amplo alcance, ele acontece 
exatamente vivenciando o uso social da escrita e da literatura, trazê-los para o nosso dia a dia foi o nosso grande 
desafio,  e hoje, levamos a literatura e a escrita para além dos muros da escola.  
 Ao término de cada ano letivo, reúno em uma encadernação, todas as cartas enviadas e recebidas, fotos dos 
correspondentes, bem como as assinaturas das crianças. 
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O uso do portifólio oferece ao aluno e  ao professor a possibilidade de registrar as diversas atividades realizadas em 
um curso, ao mesmo tempo em que permite a visualização pela comparação dos resultados iniciais com os últimos. 
(RILDO COSSON,  2018, pág 48) . 

 
 A compilação das cartas, permite que a criança tenha um registro do nosso percurso e evolução do processo 
de elaboração de cartas, do desenvolvimento deste raciocínio como elemento da construção do nosso pensamento, 
como disse Rildo Cosson.  
 O registro por meio deste gênero textual, retrata um momento histórico na vida escolar das crianças. 
 

Referências Bibliográfica: 

ARANTES, Ana Cristina (org.); Cardoso, Natalia Camargo; Hora, Angélica Viana; Souza, Elisabete Araújo. Mario de 
Andrade o precursor dos Parques Infantis em São Paulo. Editora Phorte. Ed. 2008. São Paulo. 
 
COSSON, Rildo: Letramento Literário: teoria e prática. 2ª edição. São Paulo. Editora Contexto. Ano 2018. 
 
DUARTE, B. J. Caçador de Imagens. Editora Cosac Naify; Edição 2007. São Paulo.LERNER, Delia: Ler e escrever na 
escola: o real, o possível e o necessário. São Paulo. Editora Artes Médicas. Ano 2002. 
 
SANDRONI, Luciana. O Mário que não era de Andrade – O menino da cidade lambida pelo igarapé Tietê. Editora 
Companhia das Letras. Edição 2014. São Paulo. 
 
TEBEROSKY, Ana e CARDOSO, Beatriz. Reflexões sobre ensino da leitura e da escrita. Editora Vozes. Ano 1993. 
 

 

MEDIAÇÃO DE LEITURA E FORMAÇÃO DE LEITORES: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O DUPLO 
PROCESSO DE FORMAÇÃO DE UMA BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

Bruna Lugatti de Souza (UFF)29 

 

O presente relato de experiência visa a apresentar uma reflexão sobre o início do meu processo de formação 
como mediadora de leitura literária enquanto bolsista de extensão do Projeto ‘Literatura como Patrimônio, Leitura e 
Formação do Leitor’, desenvolvido durante o ano de 2017. Tal participação ocorreu em oficinas realizadas no espaço 
Sala de Leitura do Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI-UFF), com alunos do primeiro segmento do Ensino 
Fundamental, nas aulas do componente curricular ‘Leitura e Literatura’, proporcionando minha atuação nas etapas de 
planejamento, acompanhamento, dinamização e avaliação em atividades propostas pela coordenadora do Projeto e 
em algumas atividades planejadas em conjunto.  

Este processo me permitiu ampliar, de forma extremamente significativa, meu repertório de autores, temas e 
gêneros, possibilitando, portanto, um duplo processo de formação: o de formação como mediadora de leitura literária  
e o da própria formação como leitora de literatura de potencial destinação infantil, preenchendo, dessa maneira, uma 
lacuna muito substancial existente na formação dos professores durante a licenciatura, o aprofundamento em estudos 
teóricos relevantes para a percepção dos processos de leitura da literatura e de formação do leitor literário.  

O Projeto, votante do Prêmio FNLIJ da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, me garantiu o acesso a 
um vasto acervo de livros, possibilitando o aperfeiçoamento de minha visão crítica das obras, além da conscientização 
acerca da importância do texto literário na constituição do leitor. Assim, serão apontados neste relato os caminhos por 
mim percorridos até que eu pudesse contribuir de forma mais efetiva no Projeto, auxiliando de maneira não mais 
intuitiva, mas com o embasamento teórico adquirido durante o processo (CANDIDO, 2011; COLOMER, 2007; LAJOLO 
e ZILBERMAN, 2017, entre outros).   

Nesse sentido, apresentarei uma oficina planejada e executada por mim, sob orientação da coordenadora do 
Projeto. 

Palavras-chave: formação do mediador de leitura; formação do leitor; literatura; leitura literária 

                                                           
29  Graduanda de Letras (Português-Francês) e pós-graduanda de Literatura Infantojuvenil (Lato Sensu) da Universidade Federal 
Fluminense - brunalutti@gmail.com 
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Introdução 

 

O presente relato de experiência tem como objetivo refletir sobre o meu processo inicial de formação como 
mediadora de leitura como de extensão do Projeto ‘Literatura como Patrimônio, Leitura e Formação do Leitor’. O foco 
principal é a minha atuação nas ações cuja formação como mediadora de leitura literária é mais evidente, não sendo 
as outras atividades abrangidas pelo Projeto objetos deste relato. O Projeto em questão foi desenvolvido no espaço 
Sala de Leitura, nas aulas do componente curricular ‘Leitura e Literatura’ presente na grade curricular dos alunos do 
primeiro segmento do Ensino Fundamental. Minha participação ocorreu entres os meses de maio e dezembro do ano 
de 2017.  

Antes de se discutir a formação como mediadora de leitura, contudo, é relevante que se pense a formação 
leitora dos professores brasileiros. Em um país no qual quase 50% da população é de não leitores (dados da pesquisa 
Retratos da Leitura no Brasil executada pelo IBOPE e realizada pelo Instituto Pró-Livro) é importante que se repense 
o papel do professor em sala de aula no que diz respeito à leitura, mais precisamente à leitura literária.  

Como é formado o professor no Brasil? Os professores brasileiros são leitores? Ezequiel Theodoro da Silva, 
em seu texto “O professor leitor”, nos dá uma resposta. 

No Brasil, a formação aligeirada - ou de meia tigela - dos professores, o aviltamento das suas condições 
de trabalho, o minguado salário e as políticas educacionais caolhas fazem com que os sujeitos do 
ensino exerçam a função sem serem leitores. Ou, então, sejam tão somente leitores pela metade, 
pseudoleitores, leitores nas horas vagas, leitores mancos, leitores de cabresto e outras coisas assim. 
(SILVA, 2009, p. 23) 

As palavras fortes do autor podem assustar, mas o que vemos, na prática, é que esta é a realidade de muitos 
professores brasileiros. É um problema que assola os professores de todas as disciplinas e tem grande impacto sobre 
aqueles que optam por seguir a carreira de professor de línguas. E quando o assunto é leitura literária? É possível um 
professor ensinar literatura sem ser leitor de literatura? Podemos imaginar que nossa resposta seja não. A leitura 
literária praticada nas escolas precisa de um mediador, e esse mediador precisa, necessariamente, ser um leitor. As 
histórias que serão levadas para os alunos precisam passar por esse mediador de leitura. É preciso pensar, como 
afirma Colomer (2007, p. 127), que ‘“alguém” lerá antes todas estas histórias e poemas, levará os livros até as estantes, 
sugerirá pessoalmente os títulos e experimentará a melhor maneira de levar as crianças a lê-los”.  

Portanto, não é possível ser mediador de leitura sem praticar a leitura. O professor tem o dever de conhecer o 
que está levando para seu aluno ler, bem como ter um propósito para sua escolha. Nesse sentido, o Projeto 
proporcionou que eu  passasse a ter a necessidade de um considerável aprofundamento em estudos teóricos 
relevantes para a percepção dos processos de leitura da literatura e de formação do leitor literário.  

Além disso, o Projeto, por ser votante do ‘Prêmio FNLIJ’ promovido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil me assegurou o acesso à diversos títulos da literatura de potencial destinação infantil. Obras do acervo do 
PROALE - Programa de Alfabetização e Leitura da Faculdade de Educação da UFF - também estiveram à minha 
disposição, que dispus ainda do acervo pessoal e da valiosíssima orientação da coordenadora do Projeto.  Somente a 
partir da leitura de textos voltados à formação do leitor literário e à literatura infantil foi me possível propor atividades 
relevantes à formação literária dos alunos sem ter apenas a intuição como principal aliada. O conteúdo do texto, os 
temas, as ilustrações e outros aspectos passaram a permear as minhas análises  acerca das obras lidas.   

 

Desenvolvimento teórico  

Está explicitado no PCN de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental que “é importante que o texto literário 
seja incorporado às práticas cotidianas da sala de aula, visto tratar-se de uma forma específica de conhecimento”. 
(BRASIL, 1997. pág. 29). Uma forma específica de pensamento nos faz pensar, talvez, em uma forma específica de 
ensino. Contudo, a literatura não é uma disciplina obrigatória no Ensino Fundamental. A regularidade do ensino de 
literatura pode ser um dos caminhos para a sólida formação de leitores. Mas não é o que vemos sendo praticado. 

A literatura é, muitas vezes, incorporada às aulas de forma pouco eficiente. Nesse sentido, a formação do 
mediador passa a ter muita influência, visto que há o risco real da literatura infantil ser transformada “em um discurso 
pedagógico e paradidático, ainda que etiquetado como literatura e justificado pela alegada necessidade de estimular o 
gosto pela leitura e assiduidade aos livros.” (LAJOLO; ZILBERMAN, 2017, p. 71).  
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No sentido de buscar não incorrer no mesmo erro, além de possuir uma natural insegurança por não ter 
experiência na área, a bolsista procurou ao máximo se cercar de textos teóricos que a fizessem compreender melhor 
o conceito de formação do leitor. A literatura de potencial destinação infantil passou a fazer parte das leituras da aluna, 
além de se tornar uma possibilidade de especialização.  A formação do leitor ainda nos primeiros anos de escolaridade 
passou a permear meus pensamento e, também, minhas pesquisas.  

Candido (2011, p. 182) afirma que “a literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que 
nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante”. A humanidade de que fala 
Candido pode ser despertada em qualquer fase da vida, é verdade, mas talvez seja mais eficaz e mais benéfico para 
a sociedade que seja descoberta ainda na infância. Indo ao encontro da conquista dessa humanidade, as oficinas, 
além de despertar nos alunos o desejo e o interesse pela leitura, tinham também como objetivos estimular a capacidade 
de ouvir o outro e de esperar o seu momento de falar para compartilhar suas opiniões e ideias, proporcionando, assim, 
o amadurecimento de suas relações interpessoais, o aprimoramento de suas emoções e a ampliação de seus saberes 
e conhecimentos.  

Na oficina planejada, a obra escolhida foi ‘A limpeza de Teresa’, de Sylvia Orthof, com ilustrações de Sonia 
Maria de Souza.  O livro, de 1983, conta sobre a mania de limpeza de Teresa. Por meio de um texto leve e muitas 
vezes rimado, o leitor é levado a viajar com a protagonista até Veneza. Esta oficina, dinamizada com os alunos do 
primeiro ano do Ensino Fundamental, começou com a leitura compartilhada da obra. Todas as páginas do livro foram 
projetadas para que todos os alunos pudessem observar com maior atenção as ilustrações. Após a leitura, os alunos 
puderam falar sobre suas manias boas e ruins. Aproveitando o ensejo da viagem que Teresa faz na história, foi 
apresentado um mapa da Europa para que os alunos conhecessem a Itália e pudessem identificar seu formato de bota, 

uma das características deste país.  

Foram projetadas, ainda, imagens da cidade Veneza e os alunos puderam perceber as semelhanças entre as 
imagens e as ilustrações do livro. Desse modo, foi proposta uma discussão sobre o real e o imaginário, e os alunos 
concluíram que a ilustradora conhecia a cidade de Veneza e ilustrou o livro a partir de uma imagem real. Por fim, foi 
proposto aos alunos que fizessem uma viagem numa bola de sabão, tal qual acontece com Sinhá Teresa na história. 
Para isso, eles teriam que desenhar uma cidade, real ou não, contendo tudo o que eles mais amam e acham importante. 
Os alunos desenharam cidades fictícias, deram nomes a elas, desenharam pessoas que amam, professores, comidas 
e sentimentos, demonstrando, por meio desses recursos expressivos, todo o entendimento que tiveram acerca da 
história trabalhada com eles. Muitos alunos incluíram os próprios colegas em suas cidades, evidenciando o 
amadurecimento das suas relações interpessoais, um dos grandes objetivos das oficinas.  

  

Metodologia 

A oficina foi adotada como principal metodologia de ensino nas aulas desenvolvidas no componente curricular 
‘Leitura e Literatura’. As oficinas ocorriam uma vez por semana e eram realizadas sempre com metade dos alunos de 
cada turma, tendo duração de 40 (quarenta) ou 50 (cinquenta) minutos, dependendo do ano de escolaridade.  

A oficina tomada como objeto deste relato de experiência envolveu as seguintes atividades: i) leitura 
compartilhada de narrativa curta; ii) desenvolvimento de propostas interdisciplinares através de conversas com os 
alunos sobre o enredo e os personagens da história lida; iii) propostas plásticas - envolvendo desenho e pintura; iv) 
diálogo entre a bolsista e a coordenadora do projeto  a fim de refletir sobre a execução da oficina.  

Resultado com discussão 

Minha participação como bolsista no Projeto de Extensão resultou em alguns produtos. No que concerne às 
oficinas realizadas na Sala de Leitura, confeccionei, juntamente com a professora regente, murais com os trabalhos 
plásticos realizados pelas crianças, além de planejar uma aula para os alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental. 
Participei do curso de extensão ‘Literatura como Patrimônio, Leitura e Formação do Leitor’ como colaboradora e 
ouvinte. O referido curso tem como principal objetivo proporcionar aos participantes a reflexão sobre a perspectiva 
humanizadora da literatura, sobre o seu valor e seus conteúdos de patrimônio cultural e sobre a relevância literária, 
especialmente no espaço escolar.  

Sob orientação da coordenadora do Projeto e em parceria com a mesma, participei em 10 de outubro de 2017 
da I Jornada do LEPELL - Laboratório de Estudo de Práticas Educativas em Língua Portuguesa e Literatura, 
“Aprimorando práticas, discutindo saberes”, evento organizado pelo Colégio Pedro II, apresentando uma comunicação 
oral no Simpósio Temático “Ensino da Literatura”. Apresentei trabalho em coautoria com a coordenadora do Projeto e 
a bolsista de extensão Rebeca de Castro na Semana de Extensão 2017. Por fim, apresentei pôster, em coautoria com 
a coordenadora do Projeto e com a bolsista Nathália Duarte, no evento “Jubileu de Prata do PROALE: 25-26 anos de 
dedicação à alfabetização e à formação do leitor”, promovido pelo Programa de Alfabetização e Leitura da Faculdade 
de Educação da UFF. 
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A partir do conhecimento sobre a área adquirido na minha participação no Projeto citado, ingressei no 
Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Letras, no Curso de especialização em Literatura Infantojuvenil.   

Considerações finais 

 

O processo de formação do professor precisa ser revisado e, sobretudo, valorizado no Brasil. É de extrema 
importância que o mesmo seja feito com dedicação, cautela, responsabilidade e compromisso. A maneira aligeirada 
que ocorre tal formação só possibilita que fiquemos presos à questões que estão sempre nos remetendo ao passado, 
ao retrocesso.  

Minha participação no Projeto ‘Literatura como Patrimônio, Leitura e Formação do Leitor’ me assegurou o 
acesso a um campo de atuação que jamais fui apresentada no curso de graduação em Letras que curso na 
Universidade Federal Fluminense, falha que também ocorre no curso de Pedagogia, da Faculdade de Educação da 
mesma Universidade. Meu relato de experiência é também uma exaltação ao Projetos de Extensão das Universidades 
que, como no meu caso, suprem uma lacuna deixada pelo curso de graduação. Contudo, é importante ressaltar que 
tal oportunidade é oferecida em número cada vez menor, reduzindo substancialmente o acesso de alunos aos mesmos.  

Por fim, é importante que todos lutemos por uma formação digna dos professores brasileiros, para que seja 
garantido um ensino público de qualidade em todos os seus níveis. Junto a isso, é sempre relevante ressaltar que o 
professor precisa ser valorizado pelo trabalho que exerce. O empenho na luta por valorização e salários dignos para 
os professores se faz necessário todos os dias, e somente quando essas demandas forem supridas será possível 
caminhar olhando para o futuro, e não apenas reparar as falhas e equívocos que foram cometidos no passado e que 
são, infelizmente, cometidos no presente.  
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FORMAÇÃO DO LEITOR: O QUE DIZEM AS PESQUISAS DO GT 10 DA ANPEd 

 
Naiane Angélica Alves Borges – naiane.ab93@gmail.com  - UFG 
Andrea Del Larovere – andreadellarovere@yahoo.com.br – UFG  

 
Resumo 
 
Esta pesquisa é o resultado de um Trabalho de Conclusão de Curso, desenvolvido durante a graduação em Pedagogia, 
quando verificou-se no decorrer do curso, a importância de se pensar na formação de leitores de modo a refletir sobre 
o papel da leitura no cotidiano, como cidadãos, profissionais, professores e leitores. Sendo assim, a pesquisa partiu do 
seguinte questionamento: o que as pesquisas têm abordado sobre a formação do leitor do Ensino Fundamental? Desse 
modo, este trabalho teve como objetivo geral: analisar, conforme os trabalhos publicados nas 35ª, 36ª e 37ª reuniões 
da ANPEd, no sentido de detectar como as pesquisas têm tratado a formação do leitor do Ensino Fundamental I; e de 
modo específico: reunir dados das pesquisas apresentadas nas reuniões da ANPEd que pensam a formação do leitor, 
estudante do Ensino Fundamental I de modo a apontar, segundo as pesquisas selecionadas, quais estratégias têm 
sido adotadas pela escola e pelos professores para a formação do leitor; e, por fim, analisar os temas abordados e 
como podem contribuir para a formação do leitor. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, por meio de revisão 
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bibliográfica. Os dados foram coletados nos trabalhos publicados nas 35ª, 36ª e 37ª reuniões da ANPEd - Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. A fundamentação teórica teve respaldo nos estudos de Chartier 
(1999), Cagliari (1989), Freire (1989), Manguel (1997), Soares (2008) entre outros. As análises dos dados evidenciaram 
a importância da mediação, da apropriação e do sentido da leitura na formação do leitor. Constatou-se que os 
mediadores de leitura são essenciais na formação do leitor e que, para que o leitor se aproprie da leitura, esta precisa, 
inicialmente ser mediada e contextualizada para que o leitor possa atribuir sentido e então se apropriar da leitura, 
ampliando assim sua compreensão de mundo.  

 
Palavras-Chaves: Leitura. Formação do Leitor. Ensino Fundamental. ANPEd. 

 

Introdução 
 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa de conclusão de curso, que teve como principal objetivo analisar 
como as pesquisas têm tratado a formação do leitor do Ensino Fundamental. Para reunir e ampliar essa compreensão 
a partir dos estudos realizados, foram utilizados os trabalhos apresentados nas 35ª, 36ª e 37ª reuniões da ANPEd30, 
sobre a questão da formação do leitor do Ensino Fundamental.  
  Pensando na contribuição da escola para a formação do leitor surgiu a seguinte questão problema: o que as 
pesquisas têm abordado sobre a formação do leitor do Ensino Fundamental I? É neste contexto que buscamos 
reconhecer a leitura como fonte de pesquisa e análise, através de métodos variados, que permitam compreender como 
se dá a formação do leitor, visando pensar a leitura diretamente relacionada ao aprendizado integral do aluno. 

Para embasar a questão da formação do leitor utilizamos a contribuição teórica de autores como: Chartier 
(1999), Abramovich (1997), Soares (2008; 2016), Manguel (2013), entre outros. Para empreender essa investigação 
foi utilizada a pesquisa qualitativa, um método de investigação científica que foca no objeto analisado, estudando suas 
experiências individuais. A revisão bibliográfica foi adotada como recurso metodológico. Para a coleta de dados foram 
analisados os trabalhos apresentados na 35ª, 36ª e 37ª Reuniões da ANPEd relacionados à formação do leitor do 
Ensino Fundamental I. 

A questão da leitura e da formação do leitor discutida no desenvolvimento dessa pesquisa considera que: “ [...] 
a relação da leitura com um texto depende, é claro, do texto lido, mas depende também do leitor, de suas competências 
e práticas, e da forma na qual ele encontra o texto lido ou ouvido”. (CHARTIER, 1999, p.152). Para o pesquisador, a 
leitura exige que o leitor produza sentido e articule os conhecimentos que já possui sobre o assunto abordado. 

Desse modo, o mediador da leitura deve provocar o leitor a apreciar o texto, a interpretar o lido, conhecer o 
autor, o gênero e as percepções feitas ao longo da leitura que merecem ser discutidas, ou seja, é importante que o 
aluno forme sua própria opinião diante do texto a ser lido. 
 

Leitura e formação do leitor 

Há quem diga que ler é cansativo e até mesmo chato, mas para ávidos leitores o ato de ler é prazeroso, reduz 
o stress, estimula a concentração e além disso permite descobrir e conhecer outras culturas, lugares e viajar por 
caminhos fantasiosos. 

Para Manguel (1997), o ato de ler é um instrumento para a aquisição de outros conhecimentos e esse ato deve 
partir da leitura de mundo do sujeito. O pesquisador também ressalta que ao dedicar algum tempo para ler, podemos 
nos tornar no futuro um profissional mais eficaz. Manguel (1997) observa que é cada vez mais comum encontrar 
pessoas com um livro na mão, e que, através desse hábito pode-se explorar a realidade e mundos diferentes em cada 
página, inclusive ajudar na comunicação do dia a dia. O pesquisador considera a leitura vital para a existência humana 
e pontua: 

Talvez pudesse viver sem escrever, mas não creio que pudesse viver sem ler. Ler – descobrir – vem 
antes de escrever. Uma sociedade pode existir – existem muitas, de fato, sem escrever, mas nenhuma 
sociedade pode existir sem ler. (MANGUEL,1997, p. 06). 

 
O hábito de ler é um exercício importante no desenvolvimento do senso crítico e da habilidade de interpretação 

de determinado texto, ou seja, ler significa interagir com o objeto de leitura (livros, jornais, músicas, textos online, 
imagens, etc.) e relacioná-lo com o cotidiano. 

Diante do processo tecnológico que atualmente faz parte da realidade social, surge o interesse em encorajar 
e proporcionar um ensino pautado na leitura e na escrita em vários tipos de suporte, inclusive os tecnológicos. 
Conforme Marcuschi, o suporte é: 

 
Imprescindível para que o gênero circule na sociedade e deve ter alguma influência na natureza do 
gênero suportado. Mas isto não significa que o suporte determine o gênero e sim que o gênero exige 

                                                           
30  A ANPEd foi fundada em “16 de março de 1978, atua de forma decisiva e comprometida nas principais lutas pela universalização 
e desenvolvimento da educação do Brasil. Ao longo de sua trajetória, a Associação construiu e consolidou uma prática acadêmico-
científica destacada e,  
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um suporte especial. Contudo, essa posição é questionável, pois há casos complexos em que o suporte 
determina a distinção que o gênero recebe. (MARCUSCHI, 2013, p.10) 

 
Esses novos suportes (smartphones, computadores, tablets, leitores digitais, entre outros), permitem que 

qualquer pessoa que tenha esses dispositivos tecnológicos com conexão a uma rede de internet tenha acesso a livros, 
jornais, revistas, etc. Ampliando assim o contato com a leitura e a escrita. 

De acordo com os dados obtidos na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2016, 
p.107): “56% dos entrevistados leram no celular ou smartphone, 49% leram no computador, 18% leram no tablet ou 
ipad e 4% leram em leitores digitais, como no Kindle, Kobo e Lev31”.  

Para Chartier (1999, p. 46), o texto eletrônico com o tempo retornou “ a leitura no espaço doméstico e privado” 
permitindo assim a desenvolver a prática da leitura. Pressupõe-se, no entanto, em criar um ambiente leitor, não apenas 
no ambiente doméstico, mas transportá-lo para a escola, num ambiente coletivo, que proporcione a interação entre 
alunos e professores, aprimorando as estratégias com os recursos tecnológicos, voltados para a formação de leitores. 

Sobre a questão da leitura escolar, Souza (s/d, p.03) observa que “[...] ler um livro era sinônimo de encontro 
com outras pessoas e com outras leituras -, agora quase que estritamente pedagógicas – ler um livro representa 
adquirir determinado conhecimento e a sua funcionalidade”, só se trabalha com a leitura e demais conteúdos 
estipulados pelo currículo escolar. O professor, muitas vezes absorvido pelos compromissos escolares, está 
preocupado em seguir um planejamento com um aprofundamento requerido, no qual o aluno produz um pensamento 
ou opinião condizente com a expectativa do professor ou do autor em que nem sempre a perspectiva do aluno é 
considerada. 

O contato com a leitura inicia-se através da mediação dos pais e/ou professores, desempenhando, deste modo, 
uma influência no que diz respeito à formação de leitores. Como descrito por Petit (2008, p.145), “o mediador para 
transmitir o amor pela leitura, e acima de tudo pela leitura de obras literárias, é necessário que se tenha experimentado 
esse amor”. Assim os pais e/ou professores podem fazer com que nasça um novo leitor, até mesmo renascendo um 
leitor adormecido. 

Sabendo da importância da leitura na formação do leitor, compete aos mediadores (família, escola, entre outras 
instituições) partilhar o gosto pelo ato de ler e incentivar esses indivíduos a ler. Conforme a pesquisa Retratos da Leitura 
no Brasil (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2016, p. 75) os principais mediadores da leitura são as mães ou responsáveis 
femininos: 

11% mãe e responsáveis do sexo feminino; 7% algum professor ou professora; 4% pai ou responsável 
do sexo masculino; 4% algum outro parente; 4% outra pessoa; 1% marido, esposa ou companheiro (a); 
1% padre, pastor ou algum líder religioso; 67% Não, ninguém em especial. (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 
p. 75, 2016) 

 
Pressupõe através desses dados que 32% dos indivíduos entrevistados tiveram algum tipo de mediador, sendo 

que 67% relataram que não tiveram nenhuma influência no gosto pela leitura. Cabe observar que a figura feminina, em 
geral a mãe e a professora, estão entre os principais responsáveis pela mediação da leitura. 

De acordo com Neitzel, Bridon e Weiss (2016, p.308), “ a formação de leitores exige o contato constante com 
textos que os deixem intrigados e os lancem à busca de significados, textos que os desafiem a perceber diferentes 
verdades, textos que deem licença ao sentir”, pressupõe-se que cabe aos mediadores proporcionarem leituras que 
envolvem emoções, reflexões, aventuras prazerosas, divertidas, ao invés de impor uma leitura por obrigação e 
fragmentada. 

Segundo Lajolo (2007, p.106), “cada leitor, na individualidade de sua vida, vai entrelaçando o significado 
pessoal de suas leituras com os vários significados que, ao longo da história de um texto, este foi acumulando”. É 
nesse sentido que a leitura precisa ser vista como algo prazeroso, não como um simples processo de decodificação e 
interpretações de textos, desse modo, verifica-se a importância da mediação da leitura na formação do leitor. 

 
Formação do leitor: o que dizem as pesquisas analisadas 
 

A seleção dos dados que compõem essa pesquisa foi realizada por meio dos trabalhos apresentados nas 
reuniões 35ª, 36ª e 37ª da ANPEd que tratavam especificamente da formação do leitor do 1º Ano ao 5º Ano do Ensino 
Fundamental alocadas no GT 10 - Alfabetização, Leitura e Escrita. Esses dados foram coletados através do site da 
ANPEd, que reúne os trabalhos apresentados nos GTs, durante as reuniões selecionadas. No total analisamos oito 
trabalhos aceitos nas 35ª, 36ª e 37ª Reuniões Anuais da ANPEd que preenchiam os requisitos elencados para essa 
análise e são apresentados a seguir: 

Na 35ª Reunião da ANPEd foram analisados três trabalhos voltados para formação do leitor no Ensino 
Fundamental. O primeiro foi o  trabalho “APARÊNCIA E ESSÊNCIA NO ENSINO DA LEITURA” da pesquisadora 
Adriana Pastorello Buim Arena, o segundo foi trabalho intitulado “A RELAÇÃO ENTRE AS PRÁTICAS DE 
ALFABETIZAÇÃO E AS APRENDIZAGENS DAS CRIANÇAS NOS TRÊS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL EM ESCOLAS ORGANIZADAS EM SÉRIE E EM CICLOS” das pesquisadoras Magna do Carmo Silva 
Cruz, e Eliana Borges Correia de Albuquerque, e o terceiro trabalho da pesquisadora Joelma Reis Correia, intitulado 
“PROVINHA BRASIL: UMA ANÁLISE DA CONCEPÇÃO DE LEITURA”. 

                                                           
31 São dispositivos eletrônicos para leitura de textos virtuais como ebooks ou livros digitais.  
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Na 36ª Reunião da ANPED foram analisados três trabalhos voltados para a formação do leitor no Ensino 
Fundamental. O primeiro trabalho analisado foi da autora Joelma Reis Correia, intitulado “A CONCEPÇÃO DE 
LEITURA DE PROFESSORAS ALFABETIZADORAS E A SUA INFLUÊNCIA NO ENSINO DO ATO DE LER”. O 
segundo foi o trabalho intitulado “LEITORES RURAIS: APROPRIAÇÃO ÉTICO-PRÁTICA NOS SENTIDOS 
ATRIBUÍDOS À LEITURA”, da autora Lisiane Sias Manke. E o terceiro foi das pesquisadoras Ana Paula Pedersoli 
Pereira e Isabel Cristina Alves da Silva Frade, intitulado “MEMÓRIAS DE ALFABETIZAÇÃO NO ESPAÇO 
DOMÉSTICO: MEDIADORES E SEUS MODOS DE TRANSMISSÃO DA LEITURA E DA ESCRITA”.  

Na 37ª Reunião Anual da ANPEd foram analisados dois trabalhos voltados para formação do leitor no Ensino 
Fundamental. Sendo o primeiro da autora Sônia Travassos intitulado “DA SALA DE DONA BENTA PARA A SALA DE 
AULA: CONTRIBUIÇÕES PARA PENSAR A MEDIAÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA”. E o trabalho das 
pesquisadoras Andrea Del Larovere e Selma Martines Peres, intitulado “EXPERIÊNCIAS DE LEITURA DE ALUNOS 
NO CONTEXTO ESCOLAR E EXTRAESCOLAR”. 

Nos trabalhos apresentados, a mediação foi adotada como facilitadora do encontro entre os leitores e a leitura, 
dada principalmente através dos livros. O trabalho da pesquisadora Joelma Reis Correia (2013) enfatiza a importância 
dos mediadores de leitura ao praticar a leitura como forma de interação e interlocução na sala de aula, ao invés de 
priorizar um ensino que domine apenas o sistema linguístico.  

Cabe ressaltar que, conforme Furlan (2012, p.07) mediadores de leitura são: a escola e o professor, “além 
desses mediadores ainda existe um campo muito vasto de mediadores que precisam ser explorados: a família, revistas, 
jornais, livros didáticos, bibliotecas, editoras, contadores de histórias, jogos e inclusive obras literárias”. Sendo assim o 
mediador é responsável por aproximar o leitor e a leitura.   

A autora Sônia Travassos (2015) enfatiza que as mediações feitas por Dona Benta, personagem analisada em 
seu trabalho, contribuíram na construção de sentidos e ampliação de conhecimentos e experiências culturais do aluno.  

Sobre a questão da mediação da leitura, Neitzel, Bridon e Weiss (2016, p. 309) tecem a seguinte 
argumentação, “cabe ao mediador em leitura possibilitar experiências de apreciação da obra, de fruição estética, que 
estreitem a relação entre autor e leitor”, isto é, o mediador deve incentivar o gosto pela leitura aproximando o texto e o 
leitor, assim como observado no trabalho de Travassos (2015). 

Em relação aos métodos, os trabalhos de Pereira e Frade (2013), Correia (2012) e das autoras Cruz e 
Albuquerque (2012) evidenciaram que o ato de ler e escrever era realizado para que as crianças aprendessem 
utilizando um método ou em raras ocasiões, utilizavam mais de um método, no entanto, estes eram adotados para 
todos os alunos, com o objetivo de alfabetizar, utilizando a leitura para este fim. 

De acordo com Cagliari: 
 
Os métodos fascinam as pessoas como varas de condão e, às vezes, infelizmente fazem com que 
certas pessoas se descuidem dos conteúdos em função dos métodos. Os métodos valem para quem é 
capaz de se beneficiar deles e jamais substituem o conteúdo, do contrário se tornam fins em si mesmos, 
ou máquinas que produzem robôs e não seres dotados de capacidade de reflexão intelectual. 
(CAGLIARI, 1989, p. 23) 

 
Pressupõe-se deste modo que, somente com a utilização dos métodos o aluno não irá ter dificuldade no seu 

processo de alfabetização, sendo que cada criança possui um desenvolvimento e uma realidade social diferente, o que 
a torna única em seu processo de alfabetização e que o contexto em que vive, pode influenciar e auxiliar nesse 
processo, propiciando aos alunos leituras contextualizadas com as práticas sociais. 
 A questão da decodificação também apareceu nos trabalhos analisados. Através das entrevistas feitas para a 
pesquisa de Correia (2013, p. 05), observou-se que as respostas das professoras entrevistadas dão “indícios de que o 
ato de ler é concebido como duas etapas distintas: a decodificação, cujo objetivo é a pronúncia, sem a preocupação 
de sentido, e a compreensão”, ou seja, um ensino que não leva em consideração os conhecimentos já construídos e 
atribuídos pelo o aluno.  

Com relação a questão da apropriação da leitura, os atores da pesquisa de Manke (2013) afirmam que quando 
leem revivem o passado por meio dos livros, como também conhecem outros lugares, recriam, interpretam a partir das 
leituras que se relacionam ao que conhecem, ou seja, é na atribuição de sentido e na apropriação da leitura que o leitor 
compreende o que foi lido, relacionando-o aos diversos conhecimentos que possui. 

No  trabalho de Manke (2013) essa questão  é abordada  por meio das leituras realizadas pelos leitores do 
meio rural, no qual, permitiu afirmar que “cada indivíduo apropria-se de modo particular dos textos que lê, a partir de 
suas experiências individuais no meio social, mesmo em relação à escolaridade, idade e meios de socialização”., 
considerações que se aproximam do trabalho de Larovere e Peres (2015), quando essa questão é analisada por meio 
de entrevistas de quatro estudantes do quinto ano do ensino fundamental. As autoras enfatizam que a partir das leituras 
vivenciadas pelos entrevistados surgiram “novas conexões/experiências que atribuem novos sentidos ao lido e também 
ao vivido” (LAROVERE: PERES, 2015, p. 14) 

Em síntese, foi possível observar nos trabalhos selecionados a questão da apropriação e do sentido da leitura 
foi tratada como algo desejável para o leitor. O ato de ler foi tido de forma ampla e contextualizada, para além da 
decodificação de um código, um ato permeado de sentido dado pelo leitor, em que este consegue se apropriar da 
leitura, tomá-la para si, sob sua compreensão, o que evidencia que os esforços para a formação do leitor do Ensino 
Fundamental I tem sido pensada na perspectiva da atribuição do sentido dado à leitura pelo leitor. 
 
Considerações Finais 



106 
 

 
 As pesquisas evidenciaram que os mediadores de leitura são essenciais na formação do leitor e que, para que 
o leitor se aproprie da leitura, esta precisa, inicialmente ser mediada e contextualizada para que o leitor possa atribuir 
sentido e então se apropriar da leitura, ampliando assim, sua compreensão de mundo.  

Em geral, as pesquisas evidenciam a leitura no período atual. Dos trabalhos apresentados, observou-se que o 
processo de ensino da leitura e da escrita utilizadas pela família e pela escola, nos quais, podemos inferir que o trabalho 
da leitura por meio da apropriação e sentidos do texto contribui na construção do gosto pela leitura.  

Evidenciou-se também, no desenvolvimento deste trabalho, o papel da figura feminina nas pesquisas do GT10 
da ANPEd, demonstrando o destaque da mulher na área acadêmica, no qual atualmente, principalmente na área da 
Educação, tem sido maioria nas Universidades brasileiras, principalmente no que se refere à leitura e à formação do 
leitor, conforme pontuado nessa pesquisa.  

É interessante observar também que, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (INSTITUTO PRÓ-
LIVRO, 2016), as mães e as professoras, ou seja, a figura feminina, foi uma principal influenciadora/mediadora da 
leitura relatada na pesquisa. Esses dados revelam que a figura feminina tem papel central na difusão da leitura, bem 
como, nas pesquisas com essa temática. 

Por fim, esperamos ter contribuído para os estudos voltados sobre a formação dos alunos leitores e, que se 
possa refletir sobre o papel da leitura no dia a dia, como cidadãos, profissionais, professores e leitores, que possamos 
ser mediadores da leitura por meio da apropriação e do sentido, possibilitando que os leitores, como mencionado 
anteriormente, estabeleçam uma ponte entre autor e leitor, que possam assim, ampliar sua leitura de mundo (FREIRE, 
1989) e contribuir com uma sociedade mais crítica, atuante e igualitária 
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Resumo 

Esse texto relata e discute a experiência realizada por intermédio de um projeto de leitura na Escola Municipal Cônego 
Costa Carvalho, situada no Município do Paulista, área metropolitana de Recife-PE, em 2014. Nossa atuação no projeto 
perpassou pela coordenação escolar, função que executamos há 7 anos na instituição. Planejar, acompanhar e avaliar 
as situações propostas aos estudantes foram nossas maiores atribuições ao longo das ações didáticas propostas aos 
estudantes. Participaram do projeto as turmas do 5º ao 9º do Ensino Fundamental orientados por docentes de Língua 
Portuguesa. O objetivo principal da equipe, ao planejar as ações que compuseram o projeto, partiu da necessidade de 
ampliar práticas de leitura nas aulas de Língua Portuguesa como forma de oposição ao distanciamento de nossos 
estudantes do hábito de ler. As situações propostas foram norteadas didaticamente a partir dos gêneros discursivos. A 
escolha dos gêneros partiu das prescrições dos Parâmetros Curriculares Nacionais e Base Curricular do Munícipio, 
sofrendo ainda grande influência dos gêneros preconizados nas Olimpíadas de Língua Portuguesa.Pontuamos como 
relevante nessa experiência a participação de escritores da Academia de Letras do Paulista, tanto em momentos de 
planejamento docente, como em visitas aos estudantes nas salas de aula e proposição de sarau na culminância do 
projeto. Tais vivências permitiram ao corpo discente conhecer autores que compunham parte do acervo da biblioteca 
da escola. O projeto foi vivenciado em duas etapas e as culminâncias aconteceram no pátio da instituição. Todas as 
turmas expuseram oralmente de diversas formas expressivas o que aprenderam ao longo dos semestres. Acreditamos 
que o relato aqui apresentado instiga a discussão sobre como a escola pode organizar práticas de leitura mediante seu 
contexto, utilizando-se de sua autonomia. 

Palavras chave: Leitura, escolarização, projeto didático e gêneros discursivos. 
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Como tudo começou? 

 Comumente era/é notório em nosso cotidiano escolar a indagação de docentes ao que diz respeito às 
limitações do domínio da leitura apresentada pelos estudantes, inclusive ao fazer uso dela para tratar, aprender, 
pesquisar em momentos diversos que tematizam a multiplicidade curricular que eles são submetidos na esfera escolar. 
Também é evidenciado um certo “desinteresse” dos mesmos para com o uso social e didático de materiais escritos. 
Em nossa instituição de ensino, tal problemática exibida em reuniões pedagógicas de planejamento entre docentes e 
coordenação pedagógica nos evidenciou a importância da sistematização de atividades que buscassem intervir nessa 
realidade. 

Dessa maneira, ações didáticas voltadas as práticas de leitura foram pensadas, planejadas e oportunizadas 
com a parceria da coordenação escolar e docentes de Língua Portuguesa nas turmas do 5º ao 9º ano lotadas no turno 
da tarde, fazendo uso da metodologia de projetos, com o intuito de intervenção nas necessidades apresentadas por 
nossos estudantes. 

Em nossos momentos de discussão percebemos que se fazia necessário pensar em “mudanças e ou 
inovações” em nosso trato com a leitura na escola, discutimos ainda sobre a necessidade de envolvimento e 
engajamento dos diversos docentes da instituição na construção do leitor, mesmo que nas aulas de Língua Portuguesa, 
existissem objetivos voltados a aprendizagem de estratégias de leituras e ou proximidades com gêneros discursivos 
prescritos nos documentos norteadores, porém os demais docentes não poderiam se eximir da responsabilidade de 
incentivar a leitura nos momentos de suas aulas, como também auxiliar os estudantes a fazerem seu uso de maneira 
significativa. 

Ao tratar da necessidade de pensar na construção do leitor na escola, em nossa realidade ainda percebemos 
na prática, procedimentos de “responsabilização” dos docentes que lecionam Língua Portuguesa, e pedagogos que 
atendem os anos iniciais como os profissionais restritamente responsáveis pelo “trabalho e ensino da leitura”. Em nossa 
instituição, constituída pelas diversas etapas e modalidades de ensino (Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais e 
EJA anos Iniciais e Finais), este debate sempre esteve presente nos momentos de reuniões, nos discursos de colegas 
docentes. E nós, executando papel na coordenação escolar e almejando contribuir com a formação do professor, 
buscávamos oferecer reuniões pedagógicas permeadas de estudos e leituras que tematizassem a importância da 
leitura, e do compartilhamento da responsabilidade da construção do leitor na escola. A problemática vem se diluindo, 
porém há um grande caminho pela frente. Tal evidencia pode ser constatada em nosso relato, uma vez que a princípio 
pensamos em vivenciar o projeto intitulado: Leitura? No Cônego tem! de maneira interdisciplinar, e investimos 
esforços para isso, porém na dinâmica da escola, percebemos que o cenário das ações ocorrentes se deu nas aulas 
de Língua Portuguesa e seus respectivos docentes. Ao externar essa realidade, também precisamos frisar que 
percebemos o engajamento de outros componentes da equipe docente em diversas formas no projeto: no incentivo 
aos estudantes, na organização de espaços de leitura, em ensaios dos produtos finais, porém a materialização do 
trabalho com os gêneros discursivos e práticas de leitura destinaram-se as aulas de Língua Portuguesa. Essas 
evidencias nos mostram o quanto é importante e urgente continuar a tematizar junto aos docentes da educação básica 
que a formação do leitor na escola precisa ser observada em caráter coletivo. Uma vez que, concordamos com o que 
já nos ensinou Rildo Cosson quando nos adverte sobre a leitura. 

Ao ler, estou descobrindo uma porta entre meu mundo e o mundo do outro. O sentido do texto só se 
contempla quando esse trânsito se efetiva, quando se faz a passagem de sentidos entre um e outro. 
Se acredito que o mundo está absolutamente completo e nada mais pode ser dito, a leitura não faz 
sentido para mim. É preciso estar aberto à multiciplicidade do mundo e à capacidade da palavra de 
dizê-lo para que a atividade de leitura seja significativa. Abrir-se ao outro para compreendê-lo, ainda 
que isso não implique aceitá-lo, é o gesto essencialmente solidário exigido pela leitura de qualquer 
texto. (CANSSON, 2014, p. 27) 

 

Nossas Aproximações teóricas 

Partindo do pressuposto já discutido por Soares (2001) sobre a escolarização da leitura que é inevitável, 
tentamos assim também como aponta autora didatizá-la buscando promover momentos significativos, sendo 
cautelosos nas escolhas pedagógicas para que a leitura não recebesse uma conotação inadequada e imprópria que 
pudesse, de repente, traduzir sua deturpação e ou falsificação, como resultado de uma pedagogia ou didática mal 
compreendidas.  

Em uma outra contribuição que nos faz refletir sobre a escola e seu papel preponderante de didatizar o 
conhecimento, a autora nos esclarece que ao negar a escolarização negaríamos a própria instituição escola. 

Não há como ter escola sem ter escolarização de conhecimentos, saberes, artes: o surgimento da 
escola está indissociavelmente ligado à constituição dos “saberes escolares”, que se corporificam e se 
formalizam em currículos, matérias e disciplinas, programas, metodologias, tudo isso exigido pela 
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invenção, responsável pela criação da escola, de um espaço de ensino e de um tempo de 
aprendizagem. (SOARES, 2011, p.11) 

 

 Em concordância com Soares, optamos pela forma de didatização do ensino apontada por Moura e Barbosa 
(2006) que defendem o projeto didático como uma rica modalidade organizativa de ensino construída com o intuito de 
ampliar as possibilidades de execução didáticas docentes e protagonismo estudantil.  

São projetos desenvolvidos por estudantes em uma (ou mais) disciplina(s), no contexto escolar, sob a 
orientação do professor, e têm por objetivo aprendizagem de conceitos e desenvolvimento de 
competências e habilidades específicas. Esses projetos são conduzidos de acordo com uma 
metodologia denominada Metodologia de Projetos, ou Pedagogia de Projetos. [...] os projetos de 
trabalho são executados pelos estudantes sob a orientação do professor visando a aquisição de 
determinados conhecimentos, habilidades e valores. (MOURA & BARBOSA, 2006, p.12) 

A experiência com projetos didáticos em nossa instituição tem ganhado relevo e demonstrado que mesmo que 
de maneira tímida os resultados obtidos denotam o engajamento docente e estudantil, “mexe com a instituição”, conta 
com o apoio dos diversos segmentos de funcionários, atraí a família a escola e provoca nos estudantes a necessidade 
em empenhar-se de maneira mais ampla nas atividades propostas.  

Como organizamos nosso Projeto? 

O projeto intitulado: LEITURA? NO CÔNEGO TEM! Foi estruturado em duas etapas buscando a vivência da: 
leitura, produção de textos e oralidade. Na primeira etapa, vivenciada entre os meses fevereiro, março e abril de 2014, 
o trabalho pedagógico foi organizado a partir de metodologias respaldadas nos gêneros do discurso trabalhados 
sistematicamente por turma. Seguindo a seguinte organização: 

5º ano: Biografia e obras de Monteiro Lobato; 

6º ano: Biografia e Poemas dos Autores: Cecilia Meirelles e Vinicius de Moraes; 

7º ano: Textos jornalísticos; 

8º e 9º anos: Crônicas. 

 Vale salientar que o critério que motivou a escolha respectiva gênero/ turma considerou alguns documentos 
norteadores alusivos a prescrições e orientações as práticas de ensino como os Parâmetros Curriculares de Língua 
Portuguesa (1997) e a Base curricular do município do Paulista (2012).  

Durante o período orientado para as ações pedagógicas, momentos de leitura foram propostos nas aulas de 
Língua Portuguesa evidenciando as estruturas pertinentes aos gêneros do discurso, outrora definidos em encontros da 
coordenação e docentes, (ora coletivos em reuniões de planejamento com todos os docentes e, ora individuais em 
encontros da coordenação escolar com os respectivos docentes de Língua Portuguesa). O foco nesta etapa, se deu 
no trabalho com a leitura e a oralidade, uma vez que, foi solicitado aos estudantes uma amostragem do que foi 
vivenciado em sala a partir da veiculação oral das aprendizagens obtidas a serem apresentadas em culminância como 
produto final do projeto.  

No Brasil desde a década de 80 as discussões sobre a necessidade do uso efetivo do texto nas aulas de Língua 
Portuguesa vem impactando as práticas escolares, Rojo e Cordeiro (2004) nos rememoram que a obra publicada por 
Wanderley Geraldi, O texto na sala de aula: Leitura e produção em 1984, seria um dos marcos expressivos sobre o 
papel pedagógico do texto e sobre a forma com a qual os docentes deveriam se posicionar acerca do ensino da leitura 
e da produção de texto, porém ainda se faz necessário ampliarmos essas discussões analisando práticas ocorrentes 
no cotidiano escolar, uma vez que, ainda percebemos práticas que se distanciam do aspecto interativo da língua 
defendido por Geraldi em sua obra. 

Figura 1: Momentos de leitura nas aulas de Língua Portuguesa 
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Fonte: Acervo pessoal da coordenadora escolar. 

 

Também é importante salientar com ponto bastante positivo no decorrer de nosso projeto, a participação de 
outras pessoas que contribuíram na tentativa de provocar “encantamento” pela leitura em nossos estudantes. A 
participação dos poetas: Elisabeth Brandt, Amaro Poeta, Isabel Maia, membros da Academia de Letras do Município 
do Paulista tornou-se parceria de sucesso aos nossos objetivos. 

 No decorrer da 1º etapa do projeto tivemos a honra de recebermos a poetisa Elisabeth que adentrou nas salas 
de aula, propôs algumas oficinas aos estudantes, dialogou um pouco sobre sua inspiração poética, e também participou 
de reuniões de planejamento com o corpo docente de Língua Portuguesa e coordenação de nossa instituição. Tais 
ações colaboraram de forma significativa para o alcance dos objetivos, o maior deles: oportunizar a leitura de maneira 
significativa na sala de aula. 

 

Figura 2: Participação da autora Elizabeth Brandt em nosso projeto 
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Fonte: Acervo pessoal da coordenadora escolar. 

 

Em 29 de abril de 2014 toda as produções de nossos estudantes foram expostas como culminância de nossa 
primeira etapa. Cada turma orientada por seu respectivo professor apresentou, fazendo uso de comunicação oral as 
especificidades dos gêneros amplamente discutidas e vivenciados em sala, assim organizados: 

5º ano: Adivinhações sobre vida e obra de Monteiro Lobato a partir de teatro de fantoches; 

6º ano: Recital de poemas de Vinicius de Moraes; 

7º ano: Dramatização de um telejornal elucidando informações sobre a Copa do mundo e futebol; 

8º e 9º anos: Dramatização da Crônica: O Homem Trocado de Luis Fernando Veríssimo. 

 Toda a escola foi organizada e ambientada para tal evento. Contamos ainda com a participação dos autores já 
mencionados que propuseram aos estudantes um sarau poético, distribuíram alguns exemplares de suas obras, e em 
mesa, responderam algumas perguntas dos estudantes.  

 O convite aos poetas de nossa cidade foi efetuado com o intuito de aproximar os estudantes de maneira efetiva 
a alguns pontos discutidos em sala de aula, tais como a autoria dos textos, visita ao acervo da biblioteca escolar que 
contava com obras dos autores do município do Paulista, como também aproximar os estudantes dessas pessoas que 
escrevem para o “outro”. Outro esse ,que nesse momento dialógico das leituras, foram corpificados nos próprios 
estudantes, que leram os poemas e puderam assistir como parte integrante da culminância um sarau oferecido pelos 
respectivos autores. 

 Percebemos na culminância que tanto no momento de comunicação oral realizado pelos estudantes, como no 
sarau oferecido pelos poetas, o comportamento leitor, ao que diz respeito ao desenvolvimento da escuta atenta, 
elemento importante para o trabalho com a oralidade na escola, foi demonstrado com sucesso. Como ao longo do 
trabalho desenvolvido, momentos de leitura oral foram propostos em sala, tanto ao que diz respeito aos conteúdos 
trabalhados como também, nos ensaios para a culminância organizados por cada turma, contribuíram para o 
engajamento dos estudantes nesse momento. Os estudantes participaram efetivamente dos momentos planejados 
pelo coletivo de docentes e coordenação escolar. Tais evidencias nos faz repensar como a prática pedagógica pode 
refletir no comportamento e aquisição de conhecimento dos estudantes. Este trabalho começou a provocar em nossa 
equipe, reflexões referentes aos porquês do desinteresse pela leitura apresentado pelos estudantes. 

 

 

Figura 3 Culminância da primeira etapa de nosso projeto 
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Fonte: Acervo pessoal da coordenadora escolar. 

 

A 2ª etapa de nosso projeto, hora de ler para escrever 

Ainda como etapa integrante de nosso projeto, a prática de produção de gêneros do discurso foi vivenciada 
amplamente em nossa escola. Neste momento nossa intenção perpassou pela ampliação e sistematização das etapas 
referentes a Olimpíada deLíngua Portuguesa, partindo do pressuposto de ampliar a participação de todos os estudantes 
nessa vivência. Dessa forma, além das orientações relativas ao concurso nacional de produção de textos, com a 
execução de oficinas previamente orientadas pelo edital, em nossa instituição, a olimpíada de Língua Portuguesa 
tornou-se cenário propício para sistematização do ensino de produção textual. 

Os estudantes do 5º e 6º produziram poemas, os do 7ºano memórias literárias, os dos 8º e 9º anos, crônicas, 
mediante a temática: O lugar onde vivo. Todos os textos produzidos pelos estudantes foram expostos em expositores 
confeccionados pela coordenação escolar, na tentativa de valorar as produções realizadas pelos estudantes. Uma 
comissão julgadora foi montada na escola, as três melhores produções de cada turma foram escolhidas e seus autores 
premiados na cerimônia de culminância do projeto intitulada: Leitura, no Cônego tem? Olimpíada de Língua 
Portuguesa: Etapa escolar.  

 Neste rico momento ainda contamos com a participação de duas contadoras de histórias também escritoras, 
oriundas de cidades vizinhas a nossa escola, portanto mais um momento literário foi oferecido aos nossos estudantes. 
A autora Cecília Dantas, escritora e professora da Rede Municipal de Ensino do Paulista também esteve presente, e 
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ouviu pela primeira vez a leitura oral de seu livro realizada em microfone, como elemento constitutivo da culminância, 
momento que provocou bastante emoção na autora. 

É necessário ressaltar que foi notória a satisfação de nossos estudantes ao chegarem a escola e encontrarem 
seus textos expostos, ao se dirigirem aos expositores procuravam seu material escrito e demonstravam alegria ao vê-
lo ali, exposto e valorizado por todos. 

Figura 4: Culminância da segunda etapa do projeto 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da coordenadora escolar. 

 

 

O que tentamos alcançar com a sistematização de nosso projeto?  

 De maneira geral, neste projeto objetivamos propor aos estudantes atividades pedagógicas voltadas as 
práticas sistematizadas de leitura, produção de textos e oralidade. Especificamente, buscamos: desenvolver o prazer 
pela leitura e pela escrita; aproximar os estudantes de contextos letrados; promover o ensino da produção de Gêneros 
do discurso e desenvolver o sentimento de valorização e respeito pela sua produção e pela produção do outro. 
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Como avaliamos nosso percurso? 

 Durante todo o percurso do trabalho pudemos perceber que a participação de nossos estudantes foi bastante 
satisfatória e que os objetivos outrora dissertados puderam ser alcançados. Foi percebida uma alteração no 
comportamento leitor de nossos estudantes, mencionado inclusive por docentes de outras áreas de conhecimento. A 
parceria estabelecida com os poetas da Academia de Letras do Paulista, aproximou nossos estudantes de pessoas 
que fazem uso da escrita de maneira poética oportunizando a eles a desmistificação da ideia de que autores, poetas, 
escritores são pessoas diferentes de nós e que se encontram fora de nossa realidade. A participação do corpo docente 
foi um dos pontos cruciais para que o trabalho fosse desenvolvido de maneira coerente e satisfatória. 

O que ficou de tudo isso? Nossas conclusões. 

Findada a trajetória pedagógica alicerçada nas ações educativas de nosso projeto podemos concluir que é 
necessário um esforço contínuo que mobilize ações desse âmbito, para que, o fazer pedagógico alcance seu maior 
objetivo: a aprendizagem significativa. Ressaltamos que partiu de uma necessidade nossa a sistematização das etapas 
desse projeto que buscou em todo seu decorrer aproximar nossos estudantes das práticas de leitura.  

Acreditamos que os resultados obtidos tais como: desenvolvimento do comportamento leitor, melhoria na 
escrita de textos, participação relevante dos estudantes, nos mostra que tais atividades precisam ser propostas 
sistematicamente, partindo da realidade a qual a escola está inserida, buscando estratégias didáticas que auxiliem na 
atenuação da mesma. Creditamos o sucesso do projeto a forma como as etapas foram propostas, a metodologia 
utilizada oportunizou o “alcance de nossos estudantes”, que nos mostraram que produzem bastante quando 
incentivados e estimulados. Tal constatação reafirma em nós a compreensão de que é dever da escola oportunizar aos 
estudantes o conhecimento sistematizado de maneira significativa e atraente.  
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 Introdução 

Iniciamos este artigo situando-o num movimento de pesquisa mais amplo que vem ocorrendo desde os anos 2000, 
com foco no letramento na escola pública. O objetivo geral dos nossos estudos tem sido captar as práticas e eventos 
de letramento em turmas de alfabetização, na tentativa de compreender o cotidiano escolar, as mudanças que aí 
ocorrem e os esforços dos professores para implementar essas mudanças no ensino da língua escrita, nos anos iniciais 
da escolarização fundamental;  ao mesmo tempo, buscamos oferecer  subsídios para as políticas de formação 
continuada e outras ações de órgãos oficiais, que orientam o trabalho com a leitura e a escrita na escola. 
  
Em circulação no Brasil há pelo menos 30 anos, o termo letramento segue como “uma ferramenta teórica para se 
compreender um fenômeno cultural, os modos e as condições com que a sociedade brasileira lida com a escrita, mas 
também como pressuposto pedagógico, como fundamento metodológico para o ensino da leitura e da escrita”. 
(MARINHO, 2010, p. 18) Nesta esteira, partimos de uma concepção dialógica e sócio interacionista da linguagem, com 
base na Teoria da Enunciação de Bakhtin (1995; 1997) articulada aos Novos Estudos do letramento – NEL, que definem 
o letramento e a alfabetização como uma prática social, marcada ideologicamente (STREET, 2003, 2004, 2010, 2014; 
BARTON e HAMILTON, 2000) como pressupostos teórico-metodológicos para a compreensão dos modos e condições 
sociais com que alunos e professores lidam com a escrita na sala de aula, considerada por nós uma comunidade 
culturalmente constituída. (MACEDO, 2005). Adotamos ainda a perspectiva etnográfica como uma lógica de 
investigação em educação (GREEN, DIXON E ZAHARLICK, 2005)  na tentativa de compreender de modo mais 
apurado a complexidade do processo educativo. 
  
 
Dois conceitos são fundamentais no nosso movimento de pesquisa: eventos e práticas de letramento. Partimos do 
pressuposto de que as práticas de letramento podem ser inferidas da análise de eventos que são mediados por textos 
escritos (HEATH, 1983). Conforme indicam BARTON e HAMILTON (2000) a prática de letramento seria a unidade 
básica da teoria social do letramento. Não seria, no entanto, uma unidade observável, uma vez que envolve valores, 
atitudes, modos de vida, sentimentos e relações sociais. Ao passo que os eventos de letramento são situações em que 
o letramento exerce um papel específico; São episódios observáveis que resultam das práticas e são moldados por 
essas mesmas práticas, que, por sua vez são moldadas por regras sociais que regulamentam o uso e a distribuição de 
textos, prescrevendo quem pode produzir e ter acesso a eles. Street (2010) usa a noção de práticas para se referir a 
aspectos que nos possibilitam começar a ver padrões nos eventos e situar conjuntos de eventos de forma a 
compreender a prática que os sustentam. Ou seja, na escola ou na igreja há certos padrões de uso da escrita, relativos 
a esses domínios sociais mais amplos que significam os eventos de letramento para os sujeitos que deles participam.  
 
Partindo da ideia de que as práticas de letramento não são observáveis, mas guiam os eventos, entendemos que elas 
poderiam ser definidas como a ligação entre as atividades de leitura e escrita e as estruturas sociais que permeiam 
essas atividades. Ou seja, são os meios culturais gerais de se utilizar a linguagem escrita de acordo com as 
necessidades das pessoas. (BARTON e HAMILTON, 2000). 
 
Não obstante, o conceito de letramento tem sido compreendido no plural, letramentos. Esse “plural” ora designa uma 
variedade de práticas sociais que usam a escrita em contextos culturais específicos, como a escola, e aí teríamos o 
letramento escolar, o letramento acadêmico, etc; ora está vinculado à tecnologia que dá suporte à prática social, se 
sobrepondo muitas vezes à ela, conforme indicado por Street (2010), como no caso do letramento digital; e pode, ainda, 
decorrer da especificidade do texto que edifica a prática de letramento, como é o caso do texto literário e então temos 
o letramento literário, objeto de reflexão neste artigo.  
 
O termo letramento literário foi cunhado no Brasil pela pesquisadora Graça Paulino a partir do conceito de letramento 
definido por Soares (1998) e vem sustentado pesquisas sobre as práticas de leitura de textos literários, servindo 
também de fundamento metodológico para o ensino da literatura. Nas palavras de Paulino,  
 

Usamos hoje a expressão letramento literário para designar parte do letramento como um todo, fato 
social caracterizado por Magda Soares como a inserção do sujeito no universo da escrita, através de 
práticas de recepção/produção dos diversos tipos de textos escritos que circulam em sociedades 
letradas como a nossa.  Sendo um desses tipos de texto o literário, relacionado ao trabalho estético da 
língua, à proposta de pacto ficcional, e a recepção não-pragmática, um cidadão literariamente letrado 
seria aquele que cultivasse e assumisse como parte de sua vida a leitura desses textos, preservando 
seu caráter estético, aceitando o pacto proposto, resgatando objetivos culturais em sentido mais amplo 
e não objetivos funcionais ou imediatos para seu ato de ler.  (PAULINO,, 2001, p. 118) 

 
Concordamos com Soares (2011), Paulino (2001) e Macedo (2017) sobre as especificidades dos textos e da leitura 
literária e mais ainda com os contornos específicos que recebem esta prática em contexto escolar.  A leitura literária 
quando feita na escola passa por um processo de escolarização, ou seja, a escola se apropria da literatura para atender 
a seus fins formadores e educativos. Processo este que é inevitável “porque é da essência da escola a instituição de  
saberes escolares, que se constituem pela didatização ou pedagogização de conhecimentos e práticas culturais.” 
(SOARES, 2011, p. 47). Ou seja, se por um lado o texto literário não pode ser lido da mesma forma que um texto 
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informativo, por exemplo, pois associa-se ao estético, ao artístico, requerendo do leitor comportamentos leitores 
específicos, por outro, ao ser utilizado por professores, no contexto da sala de aula, passa por um processo de 
escolarização, provocando uma certa tensão no trabalho docente, que precisa lidar com o estético e o artístico mas 
também com o pedagógico.   
 
Estes são, portanto, alguns pressupostos, com base nos quais temos nos movimentado há pelo menos 12 anos, 
desenvolvendo pesquisas no âmbito do GPEALE - Grupo de Pesquisa em Alfabetização e Letramento, criado em 2008 
e consolidado ao longo deste período. Em diferentes trabalhos de pesquisa com foco na alfabetização, desde a 
iniciação científica até o doutorado, observamos quatro turmas, em Tiradentes, Recife e São João del-rei e temos 
defendido, entre outras coisas, a importância da literatura para uma alfabetização que se quer na perspectiva do 
letramento, e mais ainda, para uma alfabetização que possa possibilitar aos nossos alunos um novo posicionamento 
no mundo, um deslocamento que o coloque em um lugar de consciência e crítica da realidade, na perspectiva defendida 
por Freire (1976).  
 
Neste artigo, temos como objetivo revisitar os dados produzidos a partir da imersão etnográfica nestes contextos a fim 
de desvelar qual o lugar ocupado pelo livro de literatura infantil nos processos de alfabetização que acompanhamos. 
Em se tratando de alfabetização, nada importa mais que o material de leitura, ou seja, os livros e os textos e, entre 
eles, os literários, ou melhor, o livro de literatura infantil e os eventos decorrentes das interações mediadas por este 
impresso, especificamente.  
 
Nesse ponto, vale destacar que o papel fundamental da literatura na formação do leitor tem sido bastante evidenciado 
nas últimas décadas, em documentos oficiais federais, estaduais e municipais, sustentado pela produção de 
conhecimentos na universidade. Cosson (2006) afirma que a literatura, por si só, ocupa um lugar único em relação à 
linguagem e proporciona uma forma privilegiada de inserção no mundo da escrita e que o letramento literário precisa 
da escola para se concretizar, isto é, ele demanda um processo educativo específico que a mera prática de leitura de 
textos literários não consegue sozinha efetivar. Corsino (2017), ancorada em Cândido (2011) e Calvino (1990) ressalta 
a potência da literatura infantil na aproximação das crianças de si mesmas, do outro e do mundo, defendo a literatura 
como direito e bem incompressível. Goulart (2017) nos leva a refletir sobre o objeto mesmo da alfabetização: “O que 
ensinamos quando alfabetizamos? O que é politicamente relevante ensinar?” Concordamos com a autora que afirma 
que o trabalho educativo deve ser contextualizado no horizonte da cultura escrita, com seus produtos e práticas e que 
é prioritariamente na escola publica que crianças da classe trabalhadora têm a oportunidade de contato com saberes 
não disponíveis em seu contexto de vida, e a possibilidade de usufruir de bens culturais de qualquer natureza, entre 
eles as artes em geral e a literatura principalmente.  
 
Assim, indagamo-nos: Há espaço para a leitura de livros literários nas turmas de alfabetização? Quais? Eles são 
utilizados e lidos por professores e alunos? De que maneira isso ocorre? O professor assume um lugar de mediador 
de leitura? Como os eventos de letramento literário ocorrem em turmas de alfabetização?  
 
Voltamos nosso olhar para os eventos e as práticas de letramento literário nas turmas de alfabetização porque, 
preocupadas com os processos de aprender a ler e escrever e todas as questões que os envolvem – questões políticas, 
culturais, sociais, históricas, entre outras, reconhecemos o lugar fundamental que a literatura ocupa na formação de 
leitores críticos e autônomos. Ademais, consideramos que as mudanças que vêm ocorrendo no trabalho pedagógico 
dos professores alfabetizadores ainda são muito incipientes no que se refere às apropriações que tem sido feitas de 
uma concepção de alfabetização que tenha seu fundamento na linguagem. Nesta perspectiva, corroboramos com 
Goulart (2007) ao destacar os textos literários como companheiros do trabalho nas turmas de alfabetização, não como 
ferramenta. Colocando o letramento literário interligado ao letramento com os textos não literários – os textos da vida 
cotidiana e de outras esferas sociais do conhecimento, mas sem desprezar a sua especificidade, a autora destaca que 
 

Podemos pensar no letramento literário no sentido de que a literatura nos letra e nos liberta, 
apresentando-nos diferentes modos de vida social, socializando-nos e potencializando-nos de várias 
maneiras porque nos textos literários pulsam forças que mostram a grandeza e a fragilidade do ser 
humano; a história e a singularidade, entre outros contrastes, indicando-nos que podemos ser 
diferentes, que nossos espaços e relações podem ser outros. (GOULART, 2007, p. 64)  
 

Se a literatura carrega em si todo este potencial, o letramento literário é mesmo um letramento que se diferencia dos 
demais e precisa ocupar um lugar de destaque nos processos de alfabetização, a fim de que esta cumpra seu papel de 
modificar a condição de pertencimento dos nossos alunos na sociedade, de que múltiplas e sólidas relações com a 
cultura escrita possam ser de fato cotidianamente efetivadas por todos que passam pela escola.  

 
Acreditamos que a escola pode assumir o papel de formação do cidadão literariamente letrado, ou seja, que 
alfabetização e o processo de escolarização em geral podem significar mais que o domínio técnico e pragmático da 
língua escrita, alcançando objetivos mais amplos e audaciosos, levando os alunos a cultivarem e assumirem a leitura 
literária como parte de suas vidas. E é neste contexto que entra em cena o letramento literário, definido por Cosson 
(2014) como o processo de apropriação da literatura como linguagem, ou seja, é pelo letramento literário que 
poderemos tornar própria, internalizar a linguagem literária, este modo singular de construir sentidos.  
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1. Metodologia  

 
Tomando a perspectiva etnográfica como uma lógica de investigação, nossas ferramentas de produção de dados 
incluem observações sistemáticas da sala aula, compreendida por nós como uma “comunidade” cultural e discursiva, 
na qual permanecemos vários dias do ano letivo, em processo constante de interação (em alguma medida) com os 
alunos e professora. Este modo de conceber a sala de aula advém da pesquisa inicial de Macedo (2005) que destaca 
ainda:  

 
Nessa perspectiva, a aprendizagem é definida situacionalmente por meio dos padrões e práticas 
discursivos com os quais professores e alunos constroem a vida de cada sala de aula. Os padrões e 
práticas são definidos pela análise das ações dos sujeitos, objetos e práticas sociais que os sujeitos 
constroem, por meio de eventos, ações e interações com o outro, na vida cotidiana da sala de aula. 
Vista dessa forma, a sala de aula é um espaço onde um grupo constrói e reconstrói, nas interações de 
que participa, uma ‘cultura de sala’, a partir de uma ‘cultura escolar’. (p. 15) 

 
Para captar esses padrões e práticas com os quais professores e alunos constroem a vida na sala de aula, utilizamos 
o caderno de notas de campo. Esta ferramenta nos possibilita o registro do modo como ocorre a dinâmica neste espaço, 
captando os procedimentos para organizar o tempo e os próprios eventos, nas várias ações realizadas pelos sujeitos 
que participam das interações. Utilizamos ainda, recursos de imagem, fotografando cenas que nos parecem 
representativas dos eventos; também realizamos uma entrevista com cada professora, além da análise dos materiais 
lidos e produzidos pelas crianças  nas aulas observadas.  
 
As notas de campo oriundas da observação foi o principal recurso utilizado nas pesquisas. Estivemos presente por 30 
dias numa  escola em Tiradentes, em 2006; 47 dias na mesma escola em Tiradentes no ano de 2010; 25 dias numa 
escola em Recife em 2016 e 59 dias numa escola em São João del-Rei em 2017.  Partimos dessa observação e 
registros para a construção de um “desenho” de cada sala de aula; tudo o que vimos nos serviu de base para a 
elaboração de uma “descrição densa”, uma compreensão sobre os usos da escrita ocorridos nestes espaços; A 
organização destes dados compreendeu a elaboração de “mapas de eventos”, inspirados também no trabalho de 
Macedo (2005). Para este texto, selecionamos, dos mapas construídos, os eventos de letramento literário.  
 

2. Resultados: eventos de letramento literário no processo de alfabetização 
 
Apresentamos nesta sessão, quatro eventos de letramento literário que se destacaram em cada uma das turmas 
investigadas. Não podemos deixar de ressaltar que estes eventos foram moldados por regras sociais próprias da cultura 
escolar e na escola, normalmente é o professor quem regulamenta o uso e a distribuição dos textos e impressos em 
geral, entre eles o livro literário. Esta distribuição, por sua vez, não é aleatória e é também atravessada pelas condições 
concretas de tempo e espaço onde os eventos ocorreram.  

 
2.1. Lendo um livro literário para avaliação da fluência 

 
A primeira turma que acompanhamos integrava uma escola da Rede Municipal de Tiradentes. Era composta, em 2006, 
por 31 alunos, com idades entre 6 e 7 anos, no 2º ano do ciclo de alfabetização. Destacamos um evento de letramento 
literário observado sempre às sextas-feiras.  
 
Ao voltarem do recreio, os alunos normalmente encontravam alguns livros de literatura infantil sobre um tecido em TNT, 
estendido no fundo da sala. A professora também selecionava alguns livros e distribuía para cada criança ou eles 
pegavam algum que já tinham nas mochilas, levado para casa na sexta-feira anterior. Inicialmente o livro era escolhido 
pela professora e a leitura realizada em voz alta; depois, quem escolhia o livro era o aluno e ele podia ler 
silenciosamente, sem o compromisso da avaliação. A professora orientava como a leitura iria funcionar:  
 

Então eu vou passar entregando o livro. Se a criança já leu o livro, ela não vai falar. Mas oh, tia... eu já 
li! Eu não quero saber se a criança já leu, ela vai ler novamente. Vocês vão ler o livro! Como que 
funciona? Parei na mesa da Aline, coloquei o dedinho, a Aline começa a ler pra mim. Depois eu tiro um 
e conto a história pra vocês. Vocês vão continuar em silêncio, sentados, que nós já entendemos 
bastante as regras. Regra número 1... (Fala da professora. Notas de campo, setembro de 2006). 

 

Depois de retomadas as regras, as crianças começavam a ler seus livros silenciosamente, em suas mesas. 
Eventualmente a professora se aproximava de um aluno e pedia para que lesse em voz alta para avaliar a fluência.  
Somente depois, o aluno era autorizado a escolher outro livro dentre aqueles dispostos no fundo da sala. À medida 
que o aluno lia para a professora, ela o avaliava, fazia um registro em seu caderno e um comentário em voz alta como 
por exemplo: “Tá precisando treinar a leitura”. E assim o evento seguia, até que todos os alunos pudessem ler e então 
receberem a autorização para escolher novo livro. A partir do momento que a criança escolhia o livro, a leitura ganhava 
outro sentido. A professora já havia passado, o livro literário era outro e outra perspectiva se abria para os alunos, 
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digamos que, num segundo momento do evento, onde os alunos liam os livros que escolheram e sem a “pressão” ou 
expectativa da avaliação da professora, havia uma aproximação maior com uma prática de letramento literário que 
pressupõe a importância de a escola oferecer oportunidades nas quais os alunos possam escolher os livros a serem 
lidos, conforme defende Paulino (2001). Ao final do evento, os alunos podiam levar os livros escolhidos para casa e 
normalmente a professora selecionava algum para ser lido para toda a turma. Ressaltamos que ao possibilitar que o 
aluno escolhesse o livro do seu interesse e o levasse para casa, o aluno tem aí uma oportunidade de estabelecer uma 
relação diferenciada com o texto literário, uma vez que não terá de ler para preencher uma ficha de leitura, prática 
ainda comum nas turmas de alfabetização, como indicaremos no próximo evento. 
Caracterizamos estes eventos ocorridos em várias sextas-feiras como sendo eventos de letramento literário pela 
possibilidade que os alunos tinham de ter contato com a literatura. Num primeiro momento, sendo avaliados na sua 
fluência oral, mas no momento seguinte, podendo participar da escolha de livros a serem lidos em casa e na sala de 
aula. Essa reserva de tempo para o texto literário indica que a literatura ocupou um lugar importante no processo de 
alfabetização desses alunos, contudo, a leitura com o objetivo de fruição e prazer não foi o objetivo primeiro da 
professora. Ao contrário, o objetivo principal era a avaliação da fluência na leitura, embora depois disso, a dinâmica do 
evento possibilitasse aos alunos uma outra forma de interação com o texto literário.  

 
2.2. Ciranda da leitura 

 
Acompanhamos em 2010 o trabalho de uma professora alfabetizadora na mesma escola de Tiradentes, quatro anos 
após a primeira pesquisa, em 2006, agora, no contexto da ampliação do tempo no ensino fundamental. Era uma turma 
de 1º ano, com 22 crianças de seis anos.  
 
Durante as observações, identificamos o desenvolvimento de um projeto intitulado “Ciranda da leitura”. Esse projeto 
se desenvolvia em dois dias da semana: na sexta e na segunda-feira. Na sexta-feira, depois do intervalo, a professora 
dispunha sobre a sua mesa diversos livros de literatura infantil, que foram disponibilizados pela escola ou que foram 
levados pelos próprios alunos. Dentre eles, a professora selecionava um e fazia a leitura para as crianças. Em seguida, 
os alunos eram convidados a escolherem um livro para levarem e lerem junto com os pais. Feito isso, o livro era 
guardado numa pasta amarela, que os alunos receberam da escola exclusivamente para este projeto.  
 
Na segunda-feira, acontecia o segundo momento do projeto. Os alunos devolviam o livro que levaram na sexta e tinham 
a oportunidade de recontar o que leram para a turma. A professora selecionava alguns alunos para fazerem este 
reconto, mas sem necessariamente pressioná-los; muitas vezes compartilhavam suas leituras porque queriam. 
Destacamos a seguir como a professora descreve o evento: 
 

Era uma ciranda, né! Era uma ciranda que se fazia toda sexta-feira. A criança levava aquele livrinho pra 
casa, onde aquela criança que não lia ou não lesse sozinha, o pai lia com ela. Mesmo pra dá uma 
interação de pai e filho que é um momento bom, prazeroso, que a criança gosta que o pai conta uma 
história. No final eles já davam conta e liam sozinhos. É bom, é interessante, faz aquela ciranda, cada dia 
você leva um livro, cada semana um livro diferente. Eles te cobram que eles gostam, eles escolhiam o 
livro. Eu punha os livros na minha mesa, cada dia um escolhia um livro diferente. Não se repetia o livro. 
Só que têm aqueles também que, do mesmo jeito que levam... põem o livro na mesa. Volta! Porque não 
têm apoio nenhum em casa! (Entrevista com a  professora. Dezembro de 2010) 

 
Este evento de letramento literário, caracterizado pela escolha do livro pelo aluno, da leitura com a família e do relato 
da experiência de leitura traz alguns elementos que merecem atenção.  Primeiro a possibilidade de escolha do livro 
pela criança. Este é um aspecto importante da formação do leitor, possibilitar que desde cedo ele possa selecionar 
suas leituras. Percebemos, por este relato, um pouco da concepção de alfabetização da professora, ao possibilitar que 
mesmo os alunos que não dominavam ainda o sistema de escrita alfabética pudessem levar o livro pra casa e ler com 
os pais; Isso indica também que ela reconhece o momento bom e prazeroso que uma leitura literária pode possibilitar 
e não negou aos seus alunos o direito de escolher os livros de seu interesse. Diferentemente do que ocorreu na situação 
descrita no evento 1, havia aqui a tentativa de se criar uma cultura escolar sem a marca forte da avaliação ou da 
mediação autoritária na relação com o livro literário, pois não observamos o objetivo de avaliação da fluência ou a 
obrigatoriedade de preenchimento de fichas de leitura. Ao contrário, quando o aluno tinha a possibilidade de relatar a 
sua experiência de leitura, com um livro escolhido por ele, este se configurava mais como um momento prazeroso do 
que como uma tarefa escolar a ser cumprida. 
 
 2.3 Ondas da leitura 
 
Seis anos após a segunda pesquisa retornamos à sala de aula para produzir novos dados sobre práticas de 
alfabetização. Desta feita, acompanhamos uma turma de uma escola da Rede municipal de Recife, situada na periferia 
da cidade, por um período 9 meses. Encontramos dois projetos de leitura em andamento naquela escola: Palavra 
Cantada e Ondas da Leitura. No segundo semestre de 2016, a escola recebeu o material de leitura do Projeto Ondas 
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da Leitura, que incluía a distribuição de 4 livros literários para cada criança e pudemos captar a dinâmica deste projeto 
na turma de 2º ano.    
No dia 04 de outubro, a turma foi organizada em 5 grupos para o trabalho com o livro literário O coelhinho esquisito 
descobriu que é bonito, um dos livros do projeto. As crianças ficaram o mês de setembro inteiro com este livro em casa 
e no dia do evento a professora sugeriu uma troca de lugares entre as crianças, de modo que alguns alunos que já 
sabiam ler pudessem ajudar aqueles que não sabiam. A orientação inicial da professora foi uma leitura individual 
silenciosa. A professora deu um tempo para que as crianças lessem e conversassem entre elas sobre o livro. A sala 
ficou um pouco barulhenta. Algumas crianças leram silenciosamente, outras leram em voz alta com o colega do lado, 
outras faziam cópias de desenhos do livro.  
O segundo momento do evento aconteceu quando a professora indicou a leitura do livro em voz em alta. Neste 
momento, ela foi chamando cada aluno para ler uma parte. Luís foi o primeiro. A professora tentou fazer intervenções 
e pontuar que o livro era de poesia e que por isso tinha estrofes. Depois, solicitou às crianças que dissessem o que 
elas compreenderam da leitura feita pelo colega. Algumas crianças se manifestavam e então a professora “amarrava” 
as ideias destacando sentidos para o texto. Esse procedimento foi até o final do livro.  
Os alunos liam as estrofes, comentavam e a professora fazia perguntas objetivas, de localização de informações no 
texto e por fim, concluía com um sentido para o texto. Durante este procedimento, ela reforçava também o tempo que 
o livro havia ficado em casa com as crianças pressupondo que houve “treino” da leitura e que por isso as crianças 
deveriam estar lendo melhor. De fato, observamos em outros dias a professora lembrando à turma sobre a necessidade 
de “treinar” a leitura do livro. Num certo momento, ela se aproximou de Fagner, um aluno que ainda não decodificava 
o sistema de escrita. Ela tentou ouvi-lo, mas ele não conseguiu desenvolver a leitura. Então a professora enfatizou “Tá 
vendo, ele não leu em casa.”  
Depois desta leitura em voz alta, a professora solicitou às crianças que contassem as estrofes que apareciam na 
história. A professora queria que as crianças identificassem quantas eram. Como eles não conseguiram acertar, ela 
contou coletivamente com os alunos e totalizaram 62 estrofes. Tentou explicar ainda sobre o número de versos das 
estrofes, pedindo às crianças que lessem apenas alguns versos de uma determinada estrofe. Na continuidade, a 
professora deu um ditado de palavras, enfatizando as sílabas das palavras selecionadas, evento bastante recorrente 
no seu trabalho de alfabetização. As palavras do ditado foram: comprido, enrola, galinha e macaquinho; e foram 
retiradas do livro de literatura: Depois do ditado, a professora pede para que os alunos escolham e copiem 4 estrofes 
do livro. Ao final do evento a professora diz o seguinte, entregando uma folha aos alunos: “ A cada livro que você 
recebe você precisa prestar conta. Isso significa fazer uma produção linda e maravilhosa. Um desenho e escrever o 
que você entendeu da história. Eu passei para casa, o livrinho. Eu já fiz a leitura do livro. Os colegas já leram. Nós já 
interpretamos, conhecemos os versos e as estrofes. Agora é vocês” 
A professora explica que é para caprichar pois é um trabalho para “socializar” (expor fora da sala de aula). Orienta 
sobre a importância de colocar a data, o nome completo e a turma. E explica o que ela espera da turma; “Eu quero que 
vocês s caprichem! Façam o desenho observando os desenhos do livro. Produzam a história e não esqueça de colocar 
o título: O coelho esquisito descobriu que é bonito.    

Observamos aqui semelhanças e diferenças em relação aos eventos anteriores. Leitura silenciosa seguida de leitura 
em voz alta para avaliar a fluência oral são elementos que tipificam também o evento 1.  Assim como a leitura como 
uma técnica que precisa ser treinada e o desenvolvimento do  projeto como “obrigatoriedade”, “prestar contas”, ou seja, 
a marca da avaliação rígida na experiência dos alunos com o texto literário. Porém, somente nesse evento observamos 
a prática de atividades mecânicas de uso do texto literário para o ensino do sistema de escrita, como o ditado de 
palavras retiradas do poema, indicando uma concepção de alfabetização focada na análise de sons e letras, 
desconsiderando a importância da produção de sentidos na relação com o texto. A dimensão estética do poema, o 
ritmo, a entonação foram ignorados pela docente, ou seja, o poema reduziu-se a um conjunto de estrofes a serem 
contadas e dissecadas pelos alunos: “nós já interpretamos, conhecemos os versos e as estrofes”, comprometendo, 
assim, uma compreensão global do texto e o processo de fruição do aluno-leitor.  
 
Realizamos uma entrevista em novembro de 2016, com a professora regente e a indagamos sobre o projeto. Ela 
comenta que:  
 

Se viessem pessoas de lá [da prefeitura] pra ajudar e colaborar seria melhor. Por    exemplo, eles mandam 
os livros, né. Aqueles livros que eu mostrei a você. E cada livro a gente faz uma atividade com os meninos, 
mas... não é tããão... trabalhado assim, né. ((mais ou menos)). Pronto. Aí o que a gente faz.... Os livros 
vieram, a gente entrega os livros. Aí eu mando... mando pra casa pros meninos estudar. (...) Aí eu pedi 
pra eles ler em casa. Eles [a equipe do projeto] chegam aqui, só vai ver os desenhos que os meninos 
fizeram. Mas se a gente... porque eu li com eles, explorei bem o livro, mandei eles lerem em casa. Aí eu 
trabalhei com ele. Mas se o professor pedir assim: desenhe aí só o que vocês entenderam (inaudível) fica 
um projeto solto. (Entrevista com a professora. Novembro de 2016) 

 
A fala acima indica que o projeto institucional implementado na Rede Municipal de Recife sofre um processo de controle 
da secretaria de educação, pois a professora também tem de prestar contas apresentando as atividades que 
desenvolveu durante o projeto: “Eles [a equipe do projeto] chegam aqui, só vai ver os desenhos que os meninos 
fizeram”.  Assim, ela busca trabalhar com os alunos as orientações oficiais recebidas sem o apoio necessário para uma 
prática mais adequada à escolarização dos livros literários, conforme defendido por Soares (2011). 



120 
 

 
2.4 Fichas de leitura 

 
Esta turma, também de 2º ano, integrava uma escola da rede municipal de São João del- Rei – MG.  Acompanhamos 
o trabalho de alfabetização ao longo do ano de 2017, nos meses de maio a novembro, com um total de 59 dias 
observados. A escola contava com uma ampla biblioteca que observamos ser utilizada para o empréstimo semanal de 
livros literários aos alunos. Os empréstimos iniciaram-se no mês de maio. Nas quartas-feiras ocorria a troca de livros 
na biblioteca, sempre no início da aula. Então as crianças iam sendo liberadas aos poucos, enquanto anotavam o 
calendário e o roteiro do dia. “Hoje é português e matemática, o roteiro?” Pergunta uma criança. Nem sempre este 
roteiro era registrado, mas sempre correspondia às aulas daquele dia. 
 
Paralelamente a esta prática, a professora trabalhava a literatura normalmente nas sextas-feiras. No evento em 
destaque, inicialmente a professora leu para a turma o livro literário A padaria do Dino, com o objetivo de analisar a 
capa do livro, identificando: título, autor, editora. Depois a professora entregou a cópia da capa do livro e uma folha 
impressa com as seguintes informações:  
 

Observe bem a capa. 
Todo livro é escrito por alguém. 
Essa pessoa é chamada de autor. 
O nome do livro é seu título. 
Quem faz os desenhos é o ilustrador. 
Quem “publica” o livro é a editora. 

 
De posse destas informações, as crianças registraram, nos seus cadernos de literatura, o título, a autora e a editora da 
história que acabaram de ouvir. Tiveram também que ilustrar a história. A partir desta aula, a professora passou a 
emprestar semanalmente livros de literatura para os alunos, e quase sempre, o livro era acompanhado de uma ficha 
literária, que incluía as informações acima além de uma ou duas propostas como reescrever o final da história e ilustrar.  
No decorrer do ano, os livros emprestados da biblioteca passaram a subsidiar o trabalho com esta ficha leitura. Então 
o livro que inicialmente poderia ser lido “livremente” passou a ser lido para responder à ficha. Esta situação ocorreu 
porque uma criança perdeu um dos livros literários emprestados pela professora. Assim ela comenta:  

 
Então, antes eu peguei 21 livros aqui [na biblioteca] com a Dorinha, eu ia fazendo até o Miguel sumir 1 
livro e até hoje não deu mais conta dele, aí eu falei – não vou dar mais não, aí eles pegam livro toda 
quarta-feira, aí eles fazem o trabalho do livro que eles pegam aqui. Aí eu falei assim oh: – o livro que 
vocês pegaram quarta-feira, vai fazer o trabalho desse livro, é essa ficha, do livro da biblioteca que está 
com vocês, aí eles fazem do livro que eles levaram. (Entrevista com a professora. Novembro de 2017) 

 
As fichas literárias variaram. Na ficha literária I, por exemplo, a professora pediu o nome dos personagens e o desenho 
da parte da história que o aluno tivesse gostado mais. Já na ficha literária III, a professora solicitou que os alunos 
desenhassem o personagem principal, escrevessem suas características e ainda criassem e ilustrassem um novo 
começo para a história. E assim foi, até a ficha literária VI, com a solicitação de um outro final para a história.  
 
Destacamos, a seguir, a fala da professora sobre este trabalho:  
 

Então, a ficha literária eu vou dificultando, né. Eu que elaboro. Então, no começo...  todas têm título, 
autor, editora, personagem principal. TODAS têm. Aí, embaixo, assim: Primeira tira: desenhe o 
personagem que você mais gostou: a segunda tira: escreva uma frase sobre o personagem que você 
mais gostou; a parte do livro que você mais gostou; a terceira tira: escreva as características do 
personagem principal; aí eu vou aumentando... Entendeu? [...] Então eu vou dificultando as fichas. Aí 
eles vão fazendo. [...] Mas não é toda sexta, não, porque tem sexta que eu mando produção de texto 
de tarefa. (Entrevista com a professora. Nov./2017)  

 
Diferentemente de todos os eventos anteriores, observamos aqui um uso do livro literário com o foco exaustivo no 
preenchimento de uma ficha de leitura, proposta pela professora, com elementos de progressão: “a ficha literária eu 
vou dificultando”. Com isso, ela avalia a leitura de uma forma bastante restrita, priorizando os aspectos formais do livro. 
Dessa forma, a professora não obtém um retorno da fruição dos alunos uma vez que não há qualquer espaço na sala 
de aula no qual eles possam expor suas leituras, os sentidos construídos, a diversidade que se impõe, inevitavelmente, 
na prática de leitura de textos literários. O livro reduz-se a um mecanismo de sistematização de aspectos paratextuais 
contidos na capa. Por outro lado, consideramos que o contato sistemático com o livro literário, uma vez que ocorre 
semanalmente e sem a presença da professora (os livros são lidos em casa), além de que os livros são escolhidos 
pelos alunos, individualmente, sem a interferência da docente, pode se constituir numa oportunidade de letramento 
literário que os alunos das camadas populares que frequentam a escola pública não a teriam não fosse essa mediação 
da escola.  
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Considerações finais 
 
Os eventos que observamos nestas quatro turmas em diferentes momentos e contextos dão conta de que a literatura 
esteve presente no trabalho de alfabetização. Ocuparam um espaço/tempo sistemático (uma vez que observados 
semanalmente) constituindo-se em oportunidades de letramento literário na sala de aula e em casa possibilitando a 
ampliação do contato dos alunos com o texto literário para além do espaço restrito da sala de aula e da biblioteca. 
Assim, não podemos deixar de ressaltar a importante ação destas escolas públicas que fez chegar às famílias das 
classes populares os livros de literatura.  
 
Quanto ao trabalho realizado nas salas de aulas, os eventos revelam processos de escolarização da leitura literária 
nem sempre “adequados”, diria Magda Soares (2011). Preencher fichas de leitura, copiar estrofes dos textos, “estudar” 
o livro em casa como treinamento para o desenvolvimento da “habilidade de leitura”, usar a literatura para avaliação 
da fluência entre outros aspectos, escapam à ideia de um efetivo trabalho com a leitura literária como linguagem, 
evidenciando os limites nas práticas de letramento literário na escola.  Ou como afirma Paulino (2004) “os modos 
escolares de ler literatura distanciam-se de comportamentos próprios da leitura literária, assumindo objetivos práticos, 
que passam da morfologia à ortografia sem qualquer mal-estar.” (p. 56)   
 
Nossa intenção, ao lançar esse olhar sobre as práticas de letramento que se consolidam nas turmas de alfabetização, 
é contribuir para que cada vez mais os processos de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita na escola caminhem 
para uma possibilidade de ação cultural que amplie as experiências de leitura e escrita dos alunos, mais 
especificamente, que amplie a experiência estética que somente o texto literário, dentre todos os que compõem a 
cultura escrita, possibilita. Além do mais, apostamos numa prática de alfabetização que ganhe contorno político, como 
possibilidade de reflexão crítica da realidade social, prática esta que pode ser sistematizada, também, por meio da 
leitura de textos literários, no sentido apontado por Freire e Macedo (2015)  
 

A alfabetização não pode ser reduzida ao mero lidar com as letras e as palavras, como uma esfera 
puramente mecânica. Precisamos ir além dessa compreensão rígida da alfabetização e começar a 
encará-la como a relação entre os educandos e o mundo, mediada pela prática transformadora desse 
mundo, que tem lugar precisamente, no ambiente em que se movem os educandos (p.9). 
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Resumo: Esta pesquisa é resultado dos estudos realizados no Núcleo de Estudos em Linguagens, Leitura e Escrita – 
NELLE sobre o ato de ler. Acerca deste tema, procurou-se desenvolver alguns conceitos e significados sobre leitura 
como prática de compreensão e inserção no mundo letrado na formação de leitores. Apoiamos em autores da área de 
linguística e da sociolinguística, sendo alguns deles Freire (1981; 1987), Manguel (1997), Goulemot (2001), Queirós 
(2012), Koch e Elias (2007), Soares (2004), dentre outros autores que trazem grandes contribuições sobre a temática 
da leitura. Para isso, metodologicamente, buscamos identificar trabalhos que se utilizaram como foco de estudo a ação 
da leitura, e então, realizamos uma pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico, na qual foram reunidas produções 
científicas encontradas que tratavam de discussões a respeito da leitura e da formação do leitor. Nosso objetivo situa-
se em mapear como discussão principal sobre a ação leitora que está descrita nas concepções de leitura, tendo em 
vista quatro perspectivas a decodificação, o processo educacional, a interação e o digital. Diante disso, 
problematizamos a leitura a partir de quatro eixos: o primeiro eixo que discute a leitura como processo de codificador, 
o segundo, como um instrumento indispensável na formação educacional, pois possibilita ao indivíduo várias 
habilidades e/ou competências, dentre elas, destacamos o desenvolvimento da autonomia e potencial crítico. O 
terceiro, como processo de interação e produção de sentidos na relação entre leitor e texto e o quarto, como 
configuração dinâmica, ativa e interativa na leitura digital. 
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digital. 

 

Introdução 

Ler é cuidar-se, rompendo com as grades do isolamento.  
É evadir-se com o outro sem, contudo,  
perder-se nas várias faces da palavra. 

(QUEIRÓS, 2012, p. 90). 

 

 A compreensão da atividade de leitura é tema em pauta em vários estudos acadêmicos e literários. O ato de 
ler, nas palavras de Queirós (2012), nos proporciona a inserção no mundo da imaginação e do conhecimento, e ainda, 
traz em si o paradoxo de que na solidão, entre leitor e o texto, pode colocá-lo em contato com o mundo, de modo que 
para a autora (2012), ler significa o isolamento, além de se debruçar e conhecer a fundo o universo de um texto. 

 A leitura não deve ser entendida como uma prática obrigatória, embora o ato de ler requeira esforço e 
dedicação, é preciso se envolver e interagir com uma história, ou seja, vivenciá-la de fato para, assim, conhecer o real 
sentido daquele objeto lido, seja um livro, uma imagem, uma cena, um texto, etc. As pessoas buscam a leitura por 
diversos objetivos, explicam Koch e Elias (2007), para se informarem, realizarem trabalhos acadêmicos, por prazer 
e/ou entretenimento. “A linguagem, então, não serve apenas para comunicar sentimentos, ideias, acontecimentos e 
valores. Pode ser também um objeto de pura brincadeira [...]” (MARQUES, 1991, p.44), ou seja, brincar com a 
linguagem, na concepção desse autor, auxilia no processo do conhecimento da estrutura linguística. 

 A prática da leitura exige, primeiramente, a compreensão dos códigos, para depois, num ato mais complexo, 
apropriar-se do conteúdo e transferir esse entendimento para dentro de nós, atribuindo-lhe um significado. 

 Ler não é uma tarefa fácil, já que demanda esforço, por parte do leitor, atenção, solidão, curiosidade, confronto 
e (in)quietação. O silêncio, uma difícil ação nos dias de hoje, é imprescindível nesse processo, confirma Queirós (2012, 
p.91) ao descrever que: “Ler é povoar o silêncio, é reconhecer-se como um ser propício à solidão. Ler é confirmar-se 
como um ser solitário, mas, mesmo assim, condenado a procurar encontros, coesões, laços. Ler é um exaustivo 
trabalho mental”. 

 
Quando ainda bebês e crianças, somos estimulados por adultos a entrarmos no universo literário, então, a 

contação de histórias é um meio de chamar a atenção dos pequenos leitores às futuras leituras/histórias. Cazden 
(1981) e Schickedanz (1978 e 1985) citados por Marques (1991, p.34) ressaltam que a leitura de histórias é uma forma 
para o estímulo de competências literárias nas crianças. 

 
  O afeto é importante instrumento para a apreciação e aproximação com o mundo linguístico, o inconsciente, 

no momento da contação de histórias, nos leva a sentir sempre a presença da figura protetora (materna ou paterna) e 
depois, a imaginação sobre o que é contado e lido por eles. Diferentemente da contação de histórias com livros 
“tradicionais”, em que a leitura antes oralizada, dramatizada e encenada pelos contadores era uma maneira de reunir 
e ter afetividade com a família, a leitura em dispositivos móveis se configura de forma singularizada. 

 
 Significa então dizer que a leitura ultrapassa a dimensão do código, pois é possível ler de diferentes formas, 
pois ler, na concepção de Queirós (2012), é um processo dinâmico. Não existe, então, só um modo de realizá-la, pode-
se fazer uma leitura auditiva, imagética, gestual e verbal ou até mesmo essas três diferentes formas podem se misturar 
em um único texto (os chamados textos multimidiáticos, multimodais ou híbridos) que de acordo com Lévy (1999, p. 
29), os também chamados hipertextos têm como característica um modo de ler ou escrever não linear. A partir daí, os 
vários suportes existentes alteram as possibilidades de leitura. Com a mudança de materialidade, variam-se também 
a concepção, contemporaneidade, mudando as relações entre texto e leitor. 
 
 Lisboa (1977), em seus estudos, também discute sobre as demais maneiras em que a linguagem pode ser 
exposta, ele reflete sobre os meios de comunicações na relação do impresso ao audiovisual em: 
 

O fato é que os chamados audiovisuais comunicam num tempo limitado, enquanto a letra impressa está 
sempre disponível. Além disso, esta dispõe de uma credibilidade de documento, podendo ser 
consultada, exibida e guardada. Depois, o escrito é procurado pelos os que consomem, enquanto a 
comunicação audiovisual nos chega como uma visita (LISBOA, 1977, p.41-42). 

 
 
 A qualidade da ação de ler está ligada ao contexto, ou seja, a boa leitura é aquela que contextualizamos, 
compreendendo as funções da literatura. Não existe uma maneira exata de definir leitura, mas de acordo com Hunt 
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(1945), sua qualidade vai depender da aproximação que o leitor tem com esse exercício, portanto, o livro será 
compreendido a partir de seu “nível de leitura”. 
 

[...] um texto deve “implicar” um leitor. Ou seja, o tema, a linguagem, os níveis de alusão etc - “escrevem” 
claramente o nível de leitura. [...] Isso fica mais fácil de perceber quando o nível implícito é alto; sem 
determinado conhecimento ou experiência, o texto não será – não poderá ser – “entendido” em um nível 
razoável. Mas, da mesma forma, quase sempre está implícito um grau limitado de experiência: pode-
se explicar em excesso para um leitor experiente. Isso ocorre em níveis muito elementares [...] (HUNT, 
1945, p.79-80).  

 

 
 Diante disso, este ensaio tem por objetivo refletir sobre a leitura em quatro perspectivas: como processo 
decodificador, como processo na formação educacional, como processo de interação e como configuração dinâmica e 
ativa na concepção digital. 
 
 Para isso, por meio da pesquisa qualitativa bibliográfica, reunimos diferentes autores que discutem a temática 
da leitura sendo eles: Freire (198; 1987), Manguel (1997), Goulemot (2001), Queirós (2012), Koch e Elias (2007), dentre 
outros autores que trazem outras grandes contribuições. 

 A pesquisa bibliográfica nos chamou a atenção, já que segundo Lima e Mioto (2007, p.41) sobre esse tipo de 
pesquisa “a leitura apresenta-se como a principal técnica, pois é através dela que se pode identificar as informações e 
os dados contidos no material selecionado [...]”. Assim, ao estudar sobre o ato de ler, utilizamos uma metodologia que 
valoriza essa ação. Além disso, esse tipo de pesquisa é ainda, segundo as autoras Lima e Mioto (2007, p.42), relevante 
na produção de conhecimento científico, sendo capaz de gerar hipóteses que podem dar início a outras pesquisas, 
tendo como foco realizar um aprofundamento teórico de um determinado objeto de estudo. 

 Quanto ao caráter qualitativo, focamos na pesquisa documental a qual, na concepção de Godoy (1995, p.21), 
o termo “documental” deve ser entendido de forma ampla e em nosso caso, deve remeter as obras científicas, sendo, 
portanto, as produções acadêmicas encontradas sobre leitura e formação de leitor. Para a autora, na pesquisa 
qualitativa, o objetivo do pesquisador pauta-se em investigar – analisar e observar – determinado problema por meio 
da linguagem. (1995, p.22) 

Leitura como processo decodificador 

 Muito se discute sobre a ideia de que a sociedade se desenvolve ainda mais a partir da escrita, já que com ela 
se estabelece uma nova forma de comunicação e também, possibilidades de preservar e registrar acontecimentos 
históricos. 

 Quando tratamos da leitura de palavras e textos, contamos diretamente com os olhos no processo de 
decodificação. Eles são instrumentos/órgãos fundamentais para o caminho ao conhecimento, ou seja, é o trajeto inicial 
para conhecer a fundo um texto. Com a visão, decodificamos os signos formando as palavras e assim construindo 
também uma história. Manguel (1997) claramente explica isso “[...] nossa sensação de leitura está relacionada com a 
continuidade do texto sobre a página ou com o desenrolar do texto na tela, assimilando frases ou pensamentos inteiros, 
e não com o movimento real dos olhos [...]” (MANGUEL, 1997, p.48). Esse rico processo que acontece dentro de nós 
faz parte e tem ligação com a imaginação, que nos faz sair daquele real ambiente calmo, silencioso em que realmente 
estamos para uma inserção na história lida.  

 No ato da leitura, muitas vezes, realizando-a com rapidez e euforia, acontece a automática decifração dos 
signos, ou seja, acabamos adivinhando palavras, mas ainda assim, a leitura é realizada com compreensão. Para Smith 
(1999, p.42), o leitor “não se preocupa com as letras se encontrar sentido nas palavras”. Os olhos apenas olham, não 
sendo, portanto, capaz de conceituar a compreensão da leitura por meio deles. Os olhos vêem, enquanto o cérebro 
faz a interpretação. 

 A leitura, então, não se resume apenas na simples decodificação dos signos, ela vai muito além, já que para 
Freire (1981, p. 1), “[...] a leitura do mundo precede a leitura da palavra”, sendo que, através do ato de ler os indivíduos 
garantem a autonomia, senso crítico e possibilidades de reflexões, assim, partindo de suas distintas experiências, 
saberes prévios e das diversas vivências que trazem consigo mesmos. 

 Um texto lido pelo leitor hoje pode não ser significativo, talvez pela falta de aproximação do conteúdo com sua 
atual realidade. A transformação ocorre quando os elementos da leitura o atingem de fato. Mais tarde, e também, mais 
preparado, quando voltar a realizar a mesma leitura, ele poderá ter outra percepção. 

 Assim, nas palavras de Faguet (2009, p.10), é de notória percepção que para haver entendimento, é preciso 
realizar a leitura de forma lenta, para a autora, é um ótimo habito, visto que se faz necessária a desconfiança “do 
primeiro sentido que se vê nas coisas, que é o de não abandonar, que é o de não sermos preguiçosos ao ler”. 
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Leitura na formação educacional 

 Muito se discute a ideia de que as crianças antes mesmo de serem alfabetizadas já têm relações ativas com a 
linguagem, elas apenas não têm o domínio do código. O letramento, para Soares (2004, p. 96), “[...] pode ser 
interpretado como decorrência da necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da 
leitura e da escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico [...]”, ou seja, o uso dos recursos da 
língua escrita como a fala e o contato com textos em geral, frases, revistas, receitas, possibilitam a inserção das 
crianças, ainda muito jovens, no mundo letrado, já que elas estão inseridas em uma sociedade usuária e praticante da 
língua (oralizada, escrita e imagética). 

 Marques (1991), em seus estudos, cita algumas atividades as quais auxiliam na fase da infância. Esse processo 
de letramento, sendo também, em suas palavras, uma forma de tomada de consciência, pelo público infantil, de que a 
escrita tem uma função social. (1991, p.45). Ainda, segundo o mesmo autor, as ações como colecionar embalagens 
de supermercado, são possibilidades de permitir que as crianças, ainda muito jovens, tenham contato e reconheçam 
palavras e/ou frases. Além de também, outra atividade sugerida é ajudar a mãe a fazer a lista de compras ou cartões 
de agradecimento, que permite com que as crianças compreendem a utilidade do registro escrito, fazendo relações 
entre o que é falado e o que é ouvido. (1991, p.45) 

 Ao buscar dialogar a respeito da educação popular, Freire (1987, p. 79) ressalta que “Ninguém educa ninguém, 
ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”, ou seja, a educação acontece 
de forma coletiva, sendo fato dizer que ninguém se educa sozinho já que todos nós estamos inseridos em um meio 
com determinado tipo de cultura a qual é passada de geração para geração. Não apenas nas grandes universidades 
ou escolas existem conhecimentos, não somente o discurso acadêmico tem valor, mas dentro de uma simples 
comunidade é notável o rico conhecimento ali presente. Além de que o fato de apropriar do conhecimento nos leva a 
outros novos conhecimentos. 

 Ainda, segundo Freire (1981), educador e defensor de uma educação libertadora de emancipação e autonomia, 
ao redigir sobre a importância da ação de ler, cita como foi seu processo de alfabetização. Em sua simples casa junto 
a pessoas humildes as quais introduziam e compartilhavam, com ele, saberes do mundo adulto, Freire ainda pequeno, 
transformava isso em conhecimento de acordo com a sua realidade e contexto (infantil). 

Mas, é importante dizer, a “leitura” do meu mundo, que me foi sempre fundamental, não fez de mim um 
menino antecipado em homem, um racionalista de calças curtas. A curiosidade do menino não iria 
distorcer-se pelo simples fato de ser exercida, no que fui mais ajudado do que desajudado por meus 
pais. E foi com eles, precisamente, em certo momento dessa rica experiência de compreensão do meu 
mundo imediato, sem que tal compreensão tivesse significado malquerenças ao que ele tinha de 
encantadoramente misterioso, que eu comecei a ser na leitura da palavra. A decifração da palavra fluía 
naturalmente da “leitura” do mundo particular. Não era algo que se estivesse dando superpostamente 
a ele. Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do 
meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. (FREIRE, 1981, p.13). 

 Para melhor entendimento, sobre as concepções de Freire (1981) sobre a educação popular, como exemplo, 
supõe-se um morador do campo, o qual tem sua vida sustentada por elementos da terra e um agrônomo com diploma 
acadêmico e trabalhador de outra área. Ambos têm grandes conhecimentos a respeito da ciência do solo, ao morador 
do campo, falta apenas o documento oficial e ao agrônomo, a prática. Futuramente, se for vontade do lavrador cursar 
uma graduação, sua rica bagagem de anos de trabalho da área rural o auxiliará bastante nas ciências agrárias (e vice-
versa). Então, é preciso primeiramente a aproximação (contexto) com determinado assunto e depois, o discurso 
acadêmico ou a prática. 

 Muitos estudos constatam que o adulto influencia no processo de aquisição do conhecimento da linguagem no 
universo infantil, mas, na concepção de Marques (1991, p.26) “a criança não aprende a ler apenas porque o adulto 
quer, mas porque a leitura se lhe apresenta como um problema com significado que provoca na criança [...] uma 
necessidade interna (motivação) para compreender o seu ambiente”. 

 Conforme Kleimam(1989), a leitura tem dois objetivos básicos, sendo um deles o incentivo ao gosto pela leitura 
e o segundo, ao desenvolvimento da compreensão do que está escrito. Para conseguir, com sucesso, o primeiro 
objetivo, é necessária infraestrutura e atividades que possibilitem o contato prazeroso com o livro. E ao segundo, 
compete ao trabalho de docentes leitores qualificados. O professor, principalmente aquele que forma leitores, deve ser 
também um leitor ativo. 

 O processo da leitura, de acordo com Cosson (2007), é uma prática que exige compromisso de conhecimento: 

É justamente por ir além da simples leitura que o letramento literário é fundamental no processo 
educativo. Na escola, a leitura literária tem a função de nos ajudar a ler melhor, não apenas porque 
possibilita a criação do hábito de leitura ou porque seja prazerosa, mas, sim, e sobretudo, porque nos 
fornece, como nenhum outro tipo de leitura faz, os instrumentos necessários para conhecer e articular 
com proficiência o mundo feito linguagem (Cosson, 2007, p. 30). 
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 Assim, não cabe a escola exigir que os estudantes leiam uma determinada obra e ao final, solicitá-los que 
façam uma avaliação/prova a respeito dessa leitura, já que essa instrução, sem nenhum contexto e aproximação dos 
alunos a prática, pode fazer com que esses estudantes se percam, ou até mesmo, se desinteressem pelo ato de ler.   

Leitura como processo interativo e suas concepções 

No que diz respeito ao sentido ou essência de um texto, Goulemot (2001, p.116) apresenta que “A cada 
leitura, o que foi já lido muda de sentido, torna-se outro”, isso nos faz pensar que ler é um verbo ativo, um processo 
dinâmico e em constante movimento, sendo também diferente para cada indivíduo, já que todos podem ter diferentes 
percepções sobre um mesmo texto. Tudo que lemos recebe seu significado a partir do que já conhecemos, ou seja, 
ainda para Goulemot (2001), é a biblioteca vivida que cada um traz consigo, sendo ela outros textos já lidos, assim, 
resgatando as memórias culturais. O processo de leitura é movido por construção e reconstrução de sentidos, sendo 
então uma forma de troca e compreensão de conceitos em que o meio cultural é também grande influenciador. As 
atitudes do leitor perante o texto são possibilidades de uma significação positiva ou negativa daquela leitura. 

Silva (1991, p.43) explica que a função elementar de qualquer tipo de leitura é a captação de significados, ou 
seja, o entendimento do escrito explícito de uma determinada obra. Ele ainda ressalta que não é válido apenas o ato 
de decodificar os signos, as letras, mas sim, inserir-se no texto, transformando-o e transformando, também, a si mesmo. 
A partir disso, Silva descreve os objetivos fundamentais do ato de ler: 

Compreender a mensagem, compreender-se na mensagem, compreender-se pela mensagem – eis aí 
os três propósitos fundamentais da leitura, em que muito ultrapassam quaisquer aspectos utilitaristas, 
ou meramente “livrescos”, da comunicação leitor-texto. Ler é, em última instancia, não só uma ponte 
para a tomada de consciência, mas também um modo de existir no qual o indivíduo compreende e 
interpreta a expressão registrada pela escrita e passa a compreender-se no mundo (SILVA, 1991, p.45). 

 Há muitas dúvidas a respeito da ação de ler “Qual a sua importância?” “O que significa?” “Como ler?” A resposta 
para inúmeras questões é simples: depende do sujeito, do texto e do sentido. 

 As pessoas não buscam a leitura apenas por obrigação, Faria (2006, p.122), demonstra que elas a procuram, 
por várias razões, sendo que “A leitura tem várias funções: ler para se distrair, aprender, compreender, passar o tempo, 
informar.”, então, o tipo de texto lido deve dar condições plenas ao leitor que procura uma determinada leitura para 
atingir seu objetivo, em outras palavras, a resposta dos questionamentos anteriores só terá sentido, de acordo com 
Koch e Elias (2007), se o leitor tiver conhecimento prévio da língua, de gênero textual e de mundo, visto que a partir 
disso, terá algumas estratégias para a construção de sentido. 

 A definição de linguagem foi discutida e apresentada por Koch e Elias (2007, p.9), como uma representação 
do pensamento, então, o texto é entendido como produto (resultado) desse pensamento, mas com intenções 
individuais. O produto do pensamento do autor deve ser de pleno entendimento para o leitor, pois o sentido de um 
texto, de acordo com Koch e Elias (2007), é construído com a interação entre eles (autor-texto-leitor). É preciso o 
reconhecimento das intenções do autor, para assim, levantarmos hipóteses, criticarmos ou acrescentarmos nossos 
conhecimentos prévios sobre determinado assunto para a construção de nosso próprio processo de leitura. 

 Ainda para Koch e Elias (2007, p.28), alguns fatores podem comprometer a compreensão do conteúdo da 
leitura. Sendo um deles os aspectos materiais. Assim, sobre a leitura de textos híbridos, Nojosa (2014, p.75-76), 
ressalta algumas das características dos hipertextos: 

[...] apresenta-se numa diversidade de linguagens, em que os emaranhados de articulações e 
desconexões entre códigos linguísticos, com linguagens verbais e não verbais, sedimentam uma cadeia 
semiótica que envolve releituras dos objetos culturais e do mundo. Esse processo de releituras cria uma 
ruptura de assignificantes, em que é possível romper um texto em qualquer ponto e reconfigurar outros 
caminhos capazes de superar com o pressuposto lógico da linearidade do texto (NOJOSA, 2014, p.75-
76). 

 Como, por exemplo, podem-se citar casos em que existem pessoas que se sentem melhor lendo e 
manuseando o texto impresso, levando em consideração o toque nas páginas em papel, outras preferem os livros 
eletrônicos (são os leitores de hipertextos) que possuem uma maior agilidade cognitiva, já que o processo de leitura na 
tela é mais dinâmico. 

 Koch e Elias (2007, p.28), discutem ainda sobre outro fator comprometedor de entendimento de uma leitura: o 
linguístico. No que dizem respeito a esse aspecto, Koch e Elias (2007) afirmam que: 

Além dos fatores materiais, há fatores linguísticos que podem dificultar a compreensão, tais como: o 
léxico; estruturas sintáticas complexas caracterizadas pela abundância de elementos subordinados; 
orações super-simplificadas, marcadas pela ausência de nexos para indicar relações de causa/efeito, 
espaciais, temporais; ausência de sinais de pontuação ou inadequação no uso desses sinais (KOCH; 
ELIAS, 2007, p.28). 
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 A escrita de um artigo, tese, texto com palavras mais elaboradas/requintadas, além de uma quantidade 
razoável de palavras, muitas vezes, abreviadas, acaba fazendo com que o leitor se perca do sentido geral e do 
conteúdo do texto. 

Considerações finais 

 A prática da leitura é um processo árduo de concentração, silêncio e isolamento, o qual acontece internamente 
em cada ser humano. Não é considerado um processo individualista, já que ninguém aprende sozinho, sendo a 
interação, portanto, essencial. É também um instrumento de compreensão de mundo e produção de sentidos, além de 
ser extremamente indispensável no ambiente escolar, como método na formação educacional, possibilitando o 
desenvolvimento do potencial crítico dos indivíduos. 

 Foi possível constatar que a leitura é um ato que não deve ser visto como algo penoso, já que a linguagem 
está inserida em toda sociedade, sendo necessária para a comunicação, aquisição de informações e conhecimento 
além de também ser essencial a sobrevivência. 

 Percebemos que o plano digital é também grande fator de alteração da maneira de se realizar a leitura, visto 
que, com os diversos tipos de linguagens em um só texto, faz com que o leitor se torne também autor, à medida que 
ele mesmo decide seu modo de ler, sendo multilinear. 
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A LEITURA LITERÁRIA EM SALA DE AULA E A FORMAÇÃO DO LEITOR PROFICIENTE 
 

Julio César Vitorino32 
Vildete Gomes Pereira² 

 

A presente pesquisa discute a leitura literária e a formação do leitor proficiente em sala de aula, tendo em vista que no 
mundo contemporâneo há uma multiplicidade de gêneros e de suportes em que circulam os mais variados tipos de 
texto e, ao inverso do que se espera, a prática de leitura através de eventos constantes na escola ainda não representa 
do ponto de vista social o domínio da leitura, a democratização e acesso à cultura letrada, tampouco a formação de 
leitores proficientes. Uma possível explicação para essa dissociação no processo de ensino/aprendizado da leitura é 
que nem sempre as atividades desenvolvidas em sala de aula se conectam com as práticas sociais que são os usos 
dos textos como mediadores das interações dos sujeitos no dia a dia. No ambiente escolar, os eventos de leitura 
literária são poucos, enquanto a formação de leitores proficientes implica a realização de atividades regulares e 
constantes. Ensejando uma contribuição na formação do leitor literário, busca-se através da leitura de contos 
selecionados da obra de Guimarães Rosa proporcionar um percurso de leitura com alunos do 6º ano do ensino 
fundamental vislumbrando a interação do leitor com texto, com o autor e com outros leitores. Uma diretriz relevante no 
estudo proposto é a abordagem de um dos maiores autores da literatura contemporânea, já no Ensino Fundamental 
para que, quando o estudante chegue ao Ensino Médio e tenha contato com a teoria das escolas literárias, já conheça 
a relevância do autor. Nesse sentido, julga-se importante uma proposta organizada com sequências didáticas básicas 
do Rildo Cosson (2006) com enfoque na obra de literatura de Guimarães Rosa, pois assim, cria-se um diálogo com o 
projeto interdisciplinar da Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, onde o projeto será desenvolvido.   

 

Palavras Chaves: Leitura – Contos de Guimarães Rosa – Percurso – Letramento - Leitor Proficiente.  

 
Introdução 
 

A leitura se configura como um horizonte de possibilidades, pois o ato de ler implica a interação entre os 
sujeitos nas distintas esferas sociais, permite que o leitor observe e compreenda o espaço onde vive e convive, estimula 
o exercício da mente, a percepção do real e suas múltiplas significações. No entanto, na educação brasileira há uma 
ruptura na forma de gerir as políticas públicas voltadas para o incentivo à leitura e uma forte tendência em fragmentar 
a leitura literária em sala de aula com a ênfase apenas no livro de didático. Soares (2008, p. 20) destaca que a escola 
como principal agência de letramento, concentra-se em um tipo letramento que é a aquisição do código alfabético cuja 
ênfase é a competência individual que, historicamente sempre foi vista como requisito para o sucesso e promoção na 
escola. Contudo, há a necessidade de propostas organizadas visando o letramento literário, tendo em vista a relevância 
da leitura no ambiente escolar e extra-escolar. 

Segundo a pesquisadora Berenblum (2005, p.23) a formação de leitores deve ser encaminhada para além 
de ações de distribuição de livros e “cabe apresentar, de forma sucinta, concepções sobre o que é leitura, sem o que 
não se conseguirá estabelecer um marco de referência para a formação de leitores”. A esse respeito, Soares (2002, 
p.43) ressalta que as políticas governamentais de leitura são marcadas por rupturas e descontinuidades, principalmente 
devido às diversas ideologias e mudanças constantes de gestão, que rompem com o que está estabelecido, o que 
evidencia a fragmentação do incentivo a um projeto contínuo de formação do leitor proficiente. Para ela, desenvolver 
ações num determinado campo constitui uma política específica e, quando as ações são desarticuladas, como no caso 
das políticas de leitura no Brasil, o resultado também vai ser desarticulado.  
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A pesquisa Retratos do Brasil (2015) na sua quarta edição, revela que 58% (cinquenta e oito por cento) dos 
jovens leitores da faixa de 11 a 13 anos dizem ler por “gosto” ou em busca de “distração” em oposição a 37% que 
apontam valer-se da leitura para “atualização cultural”, “conhecimento geral”, “crescimento pessoal”, “motivos 
religiosos” e “exigência escolar ou do trabalho”. Embora em termos absolutos signifique que boa parte da população 
nessa faixa etária seja leitora, na escola, as pesquisas, as avaliações e as observações mostram que o aluno lê, mas 
apresenta dificuldade de interagir com o texto, fazer inferências, levantar hipóteses dentre outros. 

Diante do exposto, pretendemos realizar atividades com alunos do 6º ano partindo de uma seleção de contos 
de Guimarães Rosa, a saber: “Fita Verde no Cabelo”, “A Menina de Lá”, “Terceira Margem do Rio”, “As Margens da 
Alegria e Os Cimos”. No caso do conto “Fita Verde no Cabelo” buscaremos estabelecer relações com o conto de fada 
escrito por Guimarães Rosa, selecionamos “Chapeuzinho Vermelho” na versão dos Irmãos Grimm.  

Os critérios de escolha levam em conta o nível dos alunos e a proposta é apresentar os contos de maneira 
gradual especificando os níveis de leitura no decorrer das atividades e trazendo para a leitura contos com maior 
detalhamento. A literatura de Rosa é complexa e há um mito de que alunos do Ensino Fundamental não conseguem 
compreendê-la, no entanto, o projeto desenvolvido na escola em 2017, permitiu a constatação de que  ler Guimarães 
Rosa na escola é possível tendo o professor como mediador no processo de leitura e compreensão. Na concepção de 
Oliveira (2000, p.44) muitas pessoas consideram a leitura de Guimarães Rosa difícil porque o lêem com seus próprios 
hábitos linguísticos e ficcionais estereotipados, porém, se desprovido de preconceito, se o leitor se abre ao processo 
de construção e de descondicionamento, a leitura se torna fácil.  Para o crítico, não é sem razão que alguns dos 
melhores leitores de Rosa são os que têm menos conhecimento, por serem também os que têm menos preconceitos 
culturais.  A obra é vasta e diversificada. Iniciar o aluno na leitura de um autor considerado difícil contribui para a quebra 
do preconceito. 

 
2.  A função da leitura literária na sala de aula 
 

A literatura, numa definição ampla conforme Cândido (1995) é toda criação de toque poético, ficcional ou 
dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, envolvendo até mesmo as formas mais 
complexas de produção escrita das grandes civilizações. A função da literatura está ligada à formação humana, ao 
processo que confirma no homem os traços essenciais, como: o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 
disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso 
da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. Nesse sentido, o estudioso 
argumenta que “a literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais 
compreensivos e abertos para a natureza, para a sociedade, para o semelhante”. O autor aponta três faces da literatura 
que contribuem na formação humana: a construção de objetos autônomos como estrutura e significado; a forma de 
expressão através da manifestação das emoções e visões de mundo dos indivíduos e dos grupos; a aquisição de 
conhecimento com a incorporação difusa e até inconsciente do saber. Nessa perspectiva, ler textos literários significa 
construir um espaço de múltiplas possibilidades de elocução entre o escritor, o texto e o leitor. Conforme os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1998, p.24) a literatura não é mera fantasia que nada tem a ver com o que se entende por 
realidade, nem é puro exercício lúdico sobre as formas e sentidos da linguagem e da língua. De acordo com o 
documento, na seção sobre leitura literária é recomendado ao professor o desenvolvimento de atividades com o texto 
literário e estas devem estar incorporadas às práticas cotidianas, pois o texto literário possui propriedades compositivas 
que devem ser mostradas, discutidas e consideradas quando se trata de ler as diferentes manifestações colocadas 
sob a rubrica geral de texto literário.  

De acordo com os PCNs (1998, p.40) a leitura tem como finalidade a formação de leitores competentes, pois, 
de um lado, fornece ao aluno a matéria-prima para a escrita e por outro, contribui para a constituição de modelos 
escritos. O destaque apresentado pelos documentos é que a leitura na escola tem sido fundamentalmente um objeto 
de ensino; porém, para que se possa constituir também como objeto de aprendizagem, é necessário que ela faça 
sentido para o aluno, isto é, a atividade de leitura deve promover a reflexão, a fruição e ampliar o conhecimento na 
formação do cidadão. 

A Base Nacional Comum Curricular (2017, p. 67) propõe para os alunos do Ensino Fundamental, o contato 
com o texto literário, com vistas à formação do aluno leitor e prescreve que as atividades devem possibilitar que o aluno 
seja capaz de apreender e apreciar o que há de singular em um texto cuja intencionalidade não é imediatamente 
prática, mas artística. Nesse sentido, a ideia é que o leitor descubra que a literatura traz o conhecimento sobre a 
vivência ficcional, sobre a ampliação da visão de mundo, sobre a experiência adquirida em outras épocas, sobre o 
conhecimento de outros espaços, de outras culturas, de outros modos de vida, de outros seres humanos.  

De acordo com Walty (2003 p.54) “o leitor pode abrir janelas no texto, entrando por onde quiser, e pular de 
uma para a outra como bem lhe aprouver, formando trilhas”. Nesse sentido, a leitura deve circular na escola, tendo em 
vista que muitas vezes, lá é o único espaço em que a criança tem acesso ao livro e ao texto literário. Além disso, 
Paulino (2008, p.65) propõe que as motivações para a leitura literária devem ultrapassar o contexto de urgência e ser 
vistas numa perspectiva cidadã, crítica e criativa, possibilitando, de fato, um letramento literário. Mas para a 
consolidação da literatura na principal agência de letramento é necessário que haja um trabalho contínuo desde os 
primeiros ciclos da educação básica. 
 
2.1 A aquisição da leitura no processo de aprendizagem 
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O domínio da leitura é um requisito básico na alfabetização, tendo em vista que na sociedade moderna, a 
aquisição da leitura é fundamental para que o cidadão aja com autonomia. Para Bettelheim (1984, p.49), a 
aprendizagem da leitura é o passaporte para que o aprendiz seja transportado para dentro de um mundo previamente 
desconhecido em que envolve fascinação, transgressão, fruição, dentre outros atributos. Corroborando com a temática, 
Solé (1998, p.53) destaca que a alfabetização é um processo que envolve o procedimento de leitura e de escrita, e 
repercute favoravelmente na linguagem entendida na sua globalidade, ou seja, no processo de escuta, de fala, de 
leitura e de escrita. A autora destaca que o termo alfabetização, comumente associado ao domínio dos procedimentos 
de leitura e de escrita constitui um paradoxo, uma vez que o professor exige a instrução formal escrita do aluno em 
uma fase em que a criança está desenvolvendo a oralidade. Ao entrar na escola, o aluno traz conhecimentos 
resultantes das interações entre as pessoas, pois, as crianças, na fase inicial da aprendizagem, não dominam a leitura, 
no entanto, têm contato com o sistema da língua escrita e para compreendê-lo pede ajuda aos adultos. A autora 
defende que “Ler não é decodificar, mas para ler é preciso saber decodificar” e no processo de decodificação da 
linguagem, o aluno faz correspondências entre os sons da linguagem e os signos gráficos e posteriormente identificam 
e relacionam esses sons, e vai desenvolvendo habilidades de leitura e de escrita, com possibilidades de se transformar 
em um sujeito letrado.  

Soares (2008, p.18) define o letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, como um 
sistema simbólico e tecnológico em contextos de aprendizagens específicos. As práticas de leitura dentro do evento 
de letramento permitem ao aluno não só construir seu conhecimento sobre os diferentes gêneros, sobre os 
procedimentos, mas também adequá-los para as circunstâncias de uso da escrita, nas práticas sociais. No âmbito 
escolar, o professor que planeja e desenvolve sua aula em torno de textos escritos, e que traz o universo dos textos 
para a vivência dos alunos, envolve os participantes em prol de interesses tanto individuais quanto coletivos. Ele está 
realizando então, um evento colaborativo ou, conforme Kleiman (2005, p.23), está realizando um evento de letramento 
criando um percurso para a autonomia na leitura. Por isso mesmo, os eventos de letramentos são importantes na 
escola, pois os sujeitos envolvidos mobilizam os conhecimentos culturais compartilhando o conhecimento de múltiplas 
formas.  

A escola deve estimular a leitura, uma vez que a autonomia é advinda da prática e à medida que se amplia o 
universo do conhecimento, despontam novos valores agregados de tal maneira que o leitor proficiente consegue 
interagir com qualquer tipo de texto. Cafiero (2005, p.4) enfatiza que o leitor opera com um conjunto de conhecimentos 
prévios, com as informações de diversos tipos que ele vai armazenando em suas experiências, desde conhecimentos 
linguísticos sobre o funcionamento da língua, conhecimentos enciclopédicos até conhecimentos específicos sobre o 
assunto do texto, conhecimentos sobre como funciona a comunicação e como funcionam os textos. Nessa perspectiva, 
o leitor é colocado no centro do processo em que inclui jogo de adivinhações, de levantamento de hipóteses.  

Braga e Silvestre (2009, p.22) enfatizam que é necessário ao trabalhar textos literários na sala de aula, antes 
de qualquer coisa, o professor deve realizar  a pré-leitura, que é o momento em que se ativa o conhecimento prévio do 
aluno-leitor, mediante habilidades de investigação: adivinhar, formular hipóteses, fazer previsões, buscar alternativas, 
selecionar possibilidades, imaginar. Dessa maneira, a leitura torna-se um processo flexível caracterizado pela 
capacidade de processamento, pelo nível de letramento, pelo conhecimento prévio do assunto e do gênero discursivo, 
pelo envolvimento com a tarefa, pelo estado físico-emocional do leitor, pelos seus objetivos e expectativas. 

Cafiero (2005, p.8) entende que a leitura pressupõe a interação entre um escritor e um leitor, que estão 
distantes, mas que querem se comunicar e dessa maneira estabelecem condições específicas de comunicação, pois 
cada um desses sujeitos tanto o escritor quanto o leitor tem seus próprios objetivos, suas expectativas e seu 
conhecimento de mundo. Para a pesquisadora, a leitura, como atividade cognitiva pode ser ensinada, ou seja, o 
professor pode usar estratégias para ajudar o leitor a ler melhor. Como atividade social, a leitura pressupõe objetivos 
e necessidades que são determinados na interação: ler para quê, com quais objetivos, para interagir com quem, e por 
qual motivo. Sendo assim, a leitura terá uma finalidade. 
 
2.3 A prática de leitura no sexto (6º) ano do ensino fundamental 
 

As Bases Curriculares Nacionais (2015) prevêem um trabalho envolvendo a leitura literária desde os anos 
inicias, para que ao entrar no 6º ano, o aluno já seja um leitor fluente que tenha consolidado o domínio do mecanismo 
da leitura, boa compreensão, uso da reflexão, do pensamento dedutivo e da abstração. Conforme Coelho (2000, p.37) 
nessa fase, as potencialidades afetivas se mesclam com uma nova sensação de poder interior e o convívio do leitor 
com textos literários deve extrapolar a mera fruição de prazer e de emoção e deve provocá-lo para penetrar nos 
mecanismos da leitura. Segundo a Base Nacional Comum Curricular (2016, p.125) as atividades no eixo da educação 
literária para o 6º ano devem favorecer que o aluno consiga:  
 

(EF06LP36) Identificar, em texto narrativo ficcional, a estrutura da narração – cenário (espaço e tempo), 
personagens, conflito, desenlace, foco narrativo –, os efeitos de sentido decorrentes do uso dos tempos 
verbais (...)  

 (EF06LP39) Inferir, em textos literários, o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação expressiva, 
palavras e expressões conotativas e processos figurativos (comparação e metáfora).  
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 (EF06LP40) Analisar, em textos literários, referências, explícitas ou implícitas, a outros textos, no nível 
temático. 

(EF06LP41) Criar narrativas ficcionais que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, 
observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, 
utilizando tempos verbais (pretérito perfeito, imperfeito, mais-que-perfeito) adequados à narração de 
fatos passados. 

. 

 (EF69LP14) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo 
em textos literários.  

(EF69LP15) Reconhecer, em textos literários, formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e culturas, considerando o momento e o local de sua produção e autoria. 
Interesse pela leitura literária Apreciação de texto literário  

(EF69LP16) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros, expressando avaliação do 
texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

 

 
Os textos norteadores do processo ensino  aprendizagem detalham que o ensino da leitura literária envolve 

o reconhecimento das singularidades e das propriedades compositivas que matizam um tipo particular de leitura e de 
escrita e nesse segmento de escolaridade, os alunos devem ter contato com os livros de literatura como bens culturais, 
para que se familiarizem e interajam com esse universo. Sendo assim, ao entrar no sexto ano do ensino fundamental, 
o aluno já traz no seu repertório a consolidação da aquisição da leitura e da escrita, o que permite adentrar em práticas 
de letramento mais específicas, como o letramento literário, que é apropriação da literatura na perspectiva da 
linguagem, um processo contínuo que faz com que o leitor estabeleça interações entre textos que estão arraigados em 
sua memória. 
 
3. Letramento literário: uma proposta em sala de aula 
 

O desenvolvimento dessa pesquisa se apoia no modelo de Sequência Básica baseada nos pressupostos de 
Rildo Cosson (2006, p.55) que apresenta uma proposta de letramento literário dividida em: motivação, introdução, 
leitura e interpretação. No caso específico desta pesquisa, incluiremos a retextualização. 
 
3.1 Procedimentos Metodológicos  
 

A pesquisa qualitativa parte do pressuposto de que há uma relação dinâmica entre o mundo, a realidade e o 
sujeito, em que prepondera uma interdependência entre sujeito e objeto. Segundo Chizzotti (2001, p.79), o 
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o pesquisador, nessa 
perspectiva, é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta o fenômeno, atribuindo-lhe um significado. O 
objeto de pesquisa não é um dado inerte e neutro, visto que está impregnado de significações e relações que sujeitos 
concretos criam em suas ações. Sendo assim, a pesquisa não pode ser o produto de um observador situado fora das 
significações que os indivíduos atribuem aos seus atos; deve, pelo contrário, ser o desvelamento do sentido social que 
os indivíduos constroem em suas interações cotidianas.  

O local da pesquisa é a Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira que está situada no Bairro Duval 
de Barros no Município de Ibirité – Minas Gerais. A escola atende em média 1200 alunos em três turnos. No turno da 
Manhã é ofertado o Ensino Médio, no turno da tarde é oferecido o Ensino Fundamental e Médio e no Turno da Noite é 
ofertado o Ensino Médio e a Educação para os Jovens e Adultos. Os alunos do Ensino Fundamental têm idade que 
varia dos 10 anos aos 17 anos. Nesse ano há três turmas de 9º ano; uma turma de 8º, uma de 7º e duas turmas de 6º 
ano num total aproximado de trezentos alunos matriculados no Ensino Fundamental. Os participantes fazem parte de 
uma turma do 6º ano com cerca de 30 alunos.   

A filosofia da escola é desenvolver projetos que envolvam a cultura de Minas Gerais e, em relação à literatura, 
privilegia autores mineiros. Nesse ambiente, surgiu o projeto “Letramento através da literatura de Guimarães Rosa” 
que visou ampliar o conhecimento dos alunos a respeito do autor, da obra, da sua Cordisburgo natal e da temática 
presente nos contos selecionados. No entanto, os participantes desta pesquisa são oriundos de outras escolas da 
região  e ainda não conhecem bem os projetos de leitura literária da Escola. A coleta de dados ocorrerá através de 
filmagem das aulas, de depoimentos gravados e/ou escritos dos alunos a respeito das obras, de fotografias, e de 
análise das produções escritas e de intervenções orais. Os dados serão coletados iterativamente, num processo de 
idas e vindas, nas diversas etapas da pesquisa e na interação com os participantes. A percepção de receptividade das 
atividades propostas será analisada e avaliada durante todo o processo. 
 
3.2 Os sujeitos 
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 Os alunos matriculados no 6º (sexto ano) vieram de escolas públicas da região e como inicialmente não eram 
conhecidos seus hábitos de leitura, foi realizada uma pesquisa que teve a função de qualificar o público alvo, 
envolvendo a faixa etária, hábitos de leitura. A idade dos alunos varia entre 11 a 14 anos, conforme gráfico abaixo: 
 Gráfico 1- pesquisa realizada pela autora em fevereiro de 2018. 
 

Os dados revelam que a 42% dos alunos gostam de ler e 42% gostam mais ou menos e 16% não gostam.   
Gráfico2- pesquisa realizada pela autora em fevereiro de 2018. 
 

As lembranças que os alunos pesquisados têm de leitura revelam que os professores lêem na escola para 
seus alunos. Observa-se que 21% dos alunos pesquisados nenhum contato com a leitura de histórias.   

 
 

Gráfico 3- pesquisa realizada pela autora em fevereiro de 2018. 
 

O ato de ler textos literários, na vida da maioria dos alunos, não é contínuo: são poucos os que lêem 
frequentemente; a maior parte (63%) só lê às vezes. 
 

 Gráfico 4 - pesquisa realizada pela autora em fevereiro de 2018. 
 
No tocante ao gênero literário preferido, a maioria declarou ter predileção por poemas, mas uma parcela 

significativa (30%) apontou o conto. 
 

 
 

Gráfico 5- pesquisa realizada pela autora em fevereiro de 2018. 
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Os alunos têm  consciência da importância da leitura no processo de ensino/ aprendizagem e, de acordo com 

eles, a leitura pode ter várias finalidades. Ao responder as perguntas, algumas palavras chaves como aprendizagem, 
intensidade, gosto, conhecimento sintetizam a importância da leitura na escola e qual a finalidade de um projeto de 
leitura. 

  

 
 
 
 

Gráfico 6  pesquisa realizada pela autora em fevereiro de 2018. 

 
A partir dos dados da pesquisa, salta aos olhos a importância de um trabalho envolvendo a leitura na sala de 

aula, com vistas à formação de um leitor proficiente. Diante disso, propomos a leitura de contos de Guimarães Rosa 
em sala de aula através de uma sequência básica, conforme modelo de Rildo Cosson (2006), que apresenta quatro 
etapas: motivação, introdução, leitura e interpretação. Na que está em andamento, introduziremos mais uma pesquisa: 
a retextualização.  

 
3.3 A rota didática 
 

De acordo com Cosson (2012, p. 47), é necessário que o ensino da Literatura efetive um movimento contínuo 
de leitura, que vai do conhecido para o desconhecido, do simples para o complexo, do semelhante para o diferente, 
tudo com o objetivo de ampliar e consolidar o repertório cultural do aluno. A seleção das obras e as práticas de sala de 
aula devem acompanhar esse movimento.  
A previsão é desenvolver vinte aulas de cinquenta minutos, ministradas no primeiro semestre de 2018. O objetivo geral 
das atividades é promover atividades sistemáticas de leitura literária em um percurso que contribua para a formação 
de um leitor proficiente.  
Os contos de Guimarães Rosa escolhidos são: “Fita Verde no Cabelo, A Menina de Lá, Terceira Margem do Rio, As 
Margens da Alegria e Os Cimos”. A proposta é desenvolvê-los em 4  módulos  articulados em  etapas, ampliando os 
níveis de leitura ao longo do desenvolvimento das atividades.  
No primeiro módulo, “Fita Verde no Cabelo” de Guimarães Rosa será estudado em paralelo ao conto “Chapeuzinho 
Vermelho”, a partir do diálogo com um enredo bem conhecido, promover a familiarização com a obra. Como convite à 
leitura, será realizadas perguntas relativas à outras versões do conto, como por exemplo, “alguém já leu alguma história 
que lembre a de chapeuzinho vermelho?”. O primeiro contato com a  obra será realizado na biblioteca, momento em 
que os alunos poderão ter em mãos o livro, observar e ler elementos textuais e paratextuais da obra “Primeira Estórias”.  
No primeiro momento, a leitura dos contos será silenciosa e em seguida  a professora fará uma leitura com pausa 
protocolada, fazendo interrupções intencionais, visando a ampliar os limites da primeira leitura. Propõe-se uma 
atividade de localização de informações para que os alunos relacionem as características peculiares de cada uma das 
personagens. A intenção é observar se eles são capazes de perceber as semelhanças e divergências entre as histórias. 
A professora abrirá uma discussão oral com os alunos sobre os aspectos físicos das personagens, a atuação da 
vovozinha, a orientação da mãe, a atitude do lobo e dos trabalhadores que auxiliaram a netinha, as comidas levadas 
para a avó e o período de tempo em que se passa cada história. Nessa etapa, será solicitada aos participantes, reunidos 
em grupo uma produção escrita: a retextualização dos contos Cada grupo sob uma perspectiva:  da netinha, da 
vovozinha, dos trabalhadores, da mãe e do lobo mau. No fim da atividade, cada grupo deverá ler a produção para os 
demais alunos. 
Em relação aos outros módulos, eles serão organizados de forma análoga, mas conforme as características dos contos 
abordados em cada etapa. A perspectiva progressiva, levará como se acredita, a alcançar as competências  conforme 
os objetivos propostos. 
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VULNERABILIDADE SOCIAL E LEITURA: CAMINHOS PARA FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO 
 

Lucas Rocha de Brito Rodrigues33 
Magda Aparecida Lombardi Ferreira34 

 

Resumo 

O presente trabalho visa compartilhar experiências tecidas no Projeto de “Extensão” da Universidade Federal 
de São João del-Rei intitulado “A formação do leitor crítico no enfrentamento da vulnerabilidade social de crianças e 
jovens do Projeto Vida Nova”.  

Neste, as atividades, objetos de nossas reflexões, desenvolveram-se no ano de 2017 por meio de Círculos de 
Leitura Crítica, inspirados na teoria freireana, com educandos residentes na periferia da cidade de São João del-Rei, 
atendidos pela Associação Civil "Projeto Vida Nova".  

No decorrer deste texto são analisadas cenas registradas em diários de campo, cujo estudo demonstra que a 
teoria antropológica-ética-ideológica-política-educacional de Paulo Freire pode contribuir de forma significativa para 
mediação dialógica e democrática da leitura crítica da palavramundo.  

De que forma a leitura pode contribuir para a criação de estratégias de resistência à vulnerabilidade social, 
como os Círculos de Leitura Crítica e os temas geradores se constituem como relevante metodologia de mediação de 
leituras e a leitura como instrumento de humanização e libertação são questões que também serão objetos de nossa 
análise.  

 A leitura crítica com jovens em situação vulnerabilidade social é abordada aqui como possibilidade de caminho 
para a formação de sujeitos emancipados e empoderados, conscientes e transformadores das realidades em que estão 
inseridos e condicionados. 

 
Introdução 

 Através de uma parceria entre um projeto de “extensão” da Universidade Federal de São João del-Rei e a 
associação civil Projeto Vida Nova foi realizado, no ano de 2017, por um período aproximado de dez meses, uma 
intervenção pedagógica por meio de Círculos de Leitura Crítica que visava a mediação de leituras objetivando uma 
formação leitora crítica com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. 

 O Projeto Vida Nova atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, oferecendo apoio escolar, 
alimentação, formação profissional e incentivo à arte e à cultura, na cidade de São João del-Rei, Minas Gerais. Os 
jovens atendidos são em sua maioria, de acordo com o estatuto do Projeto, moradores de áreas periféricas que 
carecem de infraestrutura sanitária, moradia e que congregam o maior contingente de pessoas em estado de carência 
total (PROJETO VIDA NOVA, s/d). 

A proposta das atividades realizadas pelo projeto de extensão/comunicação intitulado “A formação do leitor 
crítico no enfrentamento da vulnerabilidade social de crianças e jovens do Projeto Vida Nova35  foi a de propiciar por 
meio dos Círculos de Leitura o fomento à leitura crítica da palavramundo (FREIRE, 2005). Para Ferreira (2016, p. 18), 
“[...] o ensino da leitura crítica é, sem dúvida, desafiador tanto para o educador quanto para o educando, mas é ela, a 
leitura crítica, que nos faz pensar certo e entender os sentidos que estão no avesso do texto”. 

Nesta perspectiva, procuraremos compreender aqui a forma com que se deu a aproximação dos jovens com 
textos que os oportunizaram uma forma outra de compreender e (re)ler suas próprias histórias. Também buscaremos 
explorar as maneiras com que estes jovens demonstraram começar a vislumbrar, a partir da leitura, novas 
possibilidades de reconstrução de suas realidades. 

Acreditamos na potencialidade transformadora do ato de ler e, consequentemente, no de dizer a sua autêntica 
palavra. Cremos na potencialidade da palavra do povo, mais propriamente da palavra dos jovens do Projeto Vida Nova. 
Conforme poderemos compreender, estas palavras estão grávidas de mundo (FREIRE, 2005), grávidas de situações 
de vulnerabilidade por eles vivenciadas e grávidas, sobretudo, da possibilidade de transformá-las. Essas palavras e 
dizeres que, foram geradas por meio das leituras realizadas em nosso Projeto, e que também foram geradoras de 
outras novas leituras, puderam nos mostrar significativamente sobre a peculiaridade do leitor em vulnerabilidade social. 
  

                                                           
33 Graduando em Pedagogia pela Universidade Federal de São João del-Rei e bolsista do Projeto de Extensão “A formação do leitor 
crítico no enfrentamento da vulnerabilidade social de crianças e jovens do Projeto Vida Nova”. 
34Graduada em Letras e Mestre em Educação pela Universidade Federal de São João del-Rei, co-orientadora do Projeto de Extensão 
citado em nota anterior.  
35Projeto financiado pelo edital n° 011/PROEX/UFSJ e orientado pela Profa. Dra. Bruna Sola da Silva Ramos (DECED – UFSJ). 
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 Assim, neste trabalho, os Círculos de Leitura Crítica sobressaem-se como relevante metodologia de formação 
leitora. Através deles foram viabilizadas discussões e problematizações intermediadas por diversos gêneros textuais 
que, sobretudo, serviram como ensejo à reflexão e a ação sobre a realidade experienciada pelos jovens em 
vulnerabilidade social. 

 Dentro da ótica de Freire uma das características basilares de uma educação realmente libertadora se 
encontra no diálogo, uma vez que “o diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-
lo” (FREIRE, 2016, p. 153). Neste sentido, os Círculos de Leitura Critica se notabilizam, pois sua prática exige uma 
escuta ativa das comunidades em que se realiza a intervenção pedagógica. E, conforme analisaremos a seguir, a 
escuta se configura como uma das etapas primordiais do trabalho com os círculos e é justamente a partir da escuta 
que iniciamos a nossa intervenção com as crianças do Projeto Vida Nova. 

 
Dos leitores e das leituras 
 

A palavra que eu digo sai do mundo que estou lendo, mas a palavra que sai do mundo que eu estou 
lendo vai além dele [...].Se for capaz de escrever minha palavra estarei, de certa forma, transformando 
o mundo. O ato de ler o mundo implica uma leitura dentro e fora de mim. Implica na relação que eu 
tenho com esse mundo. Paulo Freire 
                                                                                                                       

 
À primeira vista poderíamos mesmo afirmar os sujeitos de nossa análise como vulneráveis. Mas, façamos o 

exercício de nos questionarmos: vulneráveis em quê?  
Comumente poderíamos considerar esses jovens por vulneráveis devido ao espaço onde vivem ou pela 

precariedade de suas condições materiais. Todavia, Oliveira (apud TEIXEIRA, 2015, p. 47) nos aponta que a 
vulnerabilidade não está necessariamente ligada à pobreza e “não se restringe à categoria econômica, mas perpassa 
organizações políticas, de raça, orientação sexual, gênero, etnia”.  

Entretanto, Teixeira (2015, p. 48), ao analisar a vulnerabilidade social de adolescentes defende que não 
podemos pensar a vulnerabilidade “[...] por meio de um único referencial, devido a essa poder ser determinada por 
aspectos próprios a cada sujeito e pelas condições do seu entorno.” Para a referida autora, ao analisar sujeitos 
inseridos em contextos ditos de vulnerabilidade social “[...] deve-se considerar, então, quem são estes adolescentes, 
onde estão, o que fazem, quais as condições de vida, quais as possibilidades que encontram e qual a visão que temos, 
enquanto sociedade, sobre eles.” 

Para Abramo (1997, p. 33), é preciso que vejamos os jovens como atuantes em suas realidades, porque na 
medida em que os jovens são percebidos socialmente como “a encarnação de impossibilidades, eles nunca podem ser 
vistos, e ouvidos, e entendidos, como sujeitos que apresentam suas próprias questões, para além dos medos e das 
esperanças dos outros”. 

Nesta perspectiva é que chegamos até os sujeitos de nossa prática de formação leitora a qual analisaremos. 
Os jovens participantes do Projeto Vida Nova, com quem construímos os Círculos de Leitura Crítica. Jovens vivos, 
dotados de experiências de vida, de leituras de mundo, de leituras de suas vulnerabilidades e, sobretudo, agentes 
ativos da história e de suas narrativas.  

O grupo intitulado “Círculo de Leitura Crítica I” era formado por nove crianças de 9 à 11 anos de idade, 
estudantes de escolas públicas e moradores de áreas consideradas periféricas da cidade de São João del-Rei. Todos 
eles participam das atividades do Projeto Vida Nova desde a mais tenra idade. Foi na associação Projeto Vida Nova 
onde encontraram acolhimento, suporte e apoio para o enfrentamento de seus condicionantes sociais. 

Um quadro elaborado a partir observações e de questionários aplicados durante nossa ação de 
extensão/comunicação podem nos auxiliar no entendimento sobre a especificidade desses sujeitos que estamos 
tratando:  

 

Características Número de jovens  

Possuem um ou mais pais detentos 8 

Possuem um ou mais pais com apenas Ens. Fundamental   8 

Filhos(as) de faxineiras ou empregadas domésticas 5 

Crianças negras 8 

Afirmam terem aprendido a ler com 7 anos ou mais 8 

Afirmam ler com frequência 3 

Afirmam gostar de leitura 6 

Afirmam ler em horas vagas 2 

Afirmam já ter lido a pedido de algum(a) professor(a) 6 

 
Como podemos observar no quadro acima, oito das nove crianças possuem um ou mais pais detentos e com 

nível de escolaridade de apenas ensino fundamental. Durante nosso trabalho pudemos perceber que, em verdade, os 
jovens com os quais trabalhamos experienciam um contato direto e íntimo com os mais variados tipos de violência. 
Uma cena descrita em um diário de campo escrito durante o processo de formação com as crianças pode nos ilustrar 
as marcas da presença da violência no contexto de vida desses jovens: 
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Várias viaturas subiram a rua do Projeto com a sirene ligada, o que levou todos os alunos a irem à 
janela e começarem a contar, todos juntos, casos sobre polícia. Aproveitamos do assunto e 
conversamos sobre polícia: se a consideravam boa ou má, como a viam, se já estiveram com um 
policial. Vinicius contou [...] que um policial já havia apontado uma arma de fogo para ele numa operação 
em seu bairro, pois sua casa é próxima a um ponto de narcotráfico. Luís, outra criança, contou que já 
teve sua casa assaltada três vezes. Após alguns minutos, recebemos a notícia de que a polícia estava 
se dirigindo a um bar na rua do Projeto, porque um homem havia assassinado sua esposa. Tocou-me 
muito quando Henrique contou-nos sobre sua família. Ele tem onze anos, sua mãe está presa por 
latrocínio num anexo do presídio [...] próximo ao Projeto, e seu pai está preso também por roubo. Nem 
eu nem minha colega sabíamos o que significava latrocínio, e Henrique, talvez por perceber nossa 
ignorância, perguntou-nos se sabíamos o que era e ao falarmos que não, explicou-nos: é roubo seguido 
de morte (Diário de Campo, 16/03/17)36. 

Neste sentido, compreendemos que o contexto vivenciado pelas crianças precisava fazer parte das leituras 
que seriam feitas durante o processo de formação que estaríamos promovendo. Não poderia estar de fora de nossas 
discussões a temática, dentre outras, da violência com que elas estão conectadas. Como nos questiona Freire (2014, 
p. 32), 
 

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina cujo 
conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a constante e a convivência das pessoas 
é muito maior com a morte do que com a vida?  

Outra questão que destacamos no que tange as características dos jovens elencadas no quadro acima diz 
respeito à leitura propriamente. Se, por um lado os jovens possuem contato com diversos tipos de violência, o contato 
delas com a leitura é mínimo: apenas três, entre nove, afirmam ler com frequência e apenas dois afirmam ler em horas 
vagas. 

Apesar de grande parte desses jovens possuírem gosto pela leitura, conforme explicitado no quadro, eles 
possuem pouca pessoalidade e exercício da leitura. Por que leem com pouca frequência apesar de gostarem de ler? 
De que forma a vulnerabilidade destes poderiam influenciar em suas trajetórias de leitores? Podemos empreender três 
possibilidades de respostas à essas perguntas: uma delas seria à significativa exclusão dessas crianças dos espaços 
de produção cultural, como por exemplo, bibliotecas.  

A segunda, por motivos de que essas crianças ainda não haviam experimentado a fruição da leitura, o prazer 
de se ler. Silva, ao expor sobre importância da fruição do texto, nos diz que recuperar nos espaços de formação de 
leitores o prazer da leitura pode ser considerado “[...] o ponto básico para o sucesso de qualquer esforço honesto de 
‘incentivo à leitura’” (SILVA, 2006, p. 97). O incentivo da fruição, entretanto, em nossa atividade de formação leitora, 
não foi o único objetivo. Na verdade, estávamos cientes de que os sentidos dos textos podem ser extrapolados e de 
que,  

 
não se deve [apenas] apresentar para o aluno uma leitura parnasiana, a arte pela arte, ou que se centre 
no sentido único das palavras, mas sim uma leitura que abra espaço para o questionamento, o debate, 
que dê oportunidade ao leitor de, a partir do que foi lido, criar e recriar o seu próprio texto. Ao trabalhar 
com a leitura crítica, o professor se torna um verdadeiro educador, pois a partir da sua leitura de mundo 
distancia-se e aproxima-se criticamente da realidade, oportunizando a seus alunos de, assim, fazerem 
o mesmo, dando a eles condições de compreensão e transformação de sua sociedade. (FERREIRA, 
2015, p. 20).  

E a terceira, por fim, por motivos de que foram educados para fazer apenas leituras propostas por seus 
professores, visto que grande parte delas afirmaram já terem feito leituras por pedido de seus docentes. Não havendo 
uma mediação para com elas que as possibilitaram a autonomia da escolha um livro, de criar proximidade com 
determinado tipo de gênero textual, esses jovens possivelmente se encontram cerceados a fazer apenas leituras por 
obrigação, por tarefas escolares, e o pior: leituras que pouco dizem do que elas vivem, pouco falam das leituras de 
mundo que elas possuem. De acordo com Geraldi (2006, p. 60), ao avaliar o texto no contexto escolar, sugere que “[...] 
o que não se deve fazer é tornar o ato de ler um martírio para o aluno – que ao final da leitura terá que preencher 
fichas, roteiros, ou coisas parecidas”. Teixeira (2015, p. 52) afirma que 
 

muitos adolescentes em situação de risco passam jornadas em instituições educativas e por não 
encontrarem ali um suporte que os ajude a ressignificar tantas vivências, estes lugares acabam se 
tornando um vazio em suas vidas, por não encontrarem escuta, diálogo e acolhimento, que despertem 
confiança e novas perspectivas de vida. 
 

Diante desse cenário, a leitura crítica proposta com os jovens do Projeto Vida Nova possui um lugar especial. 
Desde a maneira como foi pensada e construída, até seu objetivo era a formação do leitor crítico. Devido a isso, 
procuramos utilizar uma metodologia dialógica que partisse da realidade dos educandos e que permitisse uma 

                                                           
36Em todas as passagens de análise dos diários de campo ou de falas dos jovens, os seus nomes foram alterados por nomes fictícios 
por fins de preservação da identidade dos mesmos. 
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apropriação da leitura, sobretudo, para pensarmos junto à eles uma maneira outra de existir para além de seus 
condicionantes e de suas vulnerabilidades. 

Metodologia 

 Muito se tem discutido sobre a utilização de círculos de leitura como metodologia para formação do leitor. 
Cosson pensou em círculos de leitura para o trabalho com a literatura em contextos de educação não-formal e afirmou 
que “[...] um círculo de leitura é um encontro em torno de pessoas e textos” (COSSON apud MELO et al 2015, 65). 
Souza (2012, p. 100), também ao refletir sobre círculos de leitura, baseado em Yunes, nos coloca que 
 

um círculo é um espaço onde a leitura cheira a liberdade, sem o ranço teorizante das salas de aula, 
nem a presença de um erudito centralizando as discussões. Os participantes têm sua voz respeitada e 
ouvida. Ao mesmo tempo, é solicitado de seus participantes/leitores compromisso com a existência e o 
funcionamento da atividade, pois não basta ter vontade, é preciso que, num espaço de construção 
coletiva de sentido, todos conduzam o timão de sua formação. 

 
 Neste sentido os Círculos de Leitura Crítica realizados em nosso trabalho se aproximam dos círculos de leitura 
literária proposto pelos autores Yunes e Cosson. Em sua dinâmica de funcionamento os Círculos de Leitura Crítica se 
constituíram, assim como nos círculos de leitura de Yunes, quando “[...] todos se acham em igual distância de um 
centro, que não é nunca o professor (o leitor-guia, ou outro participante qualquer), mas o texto, o filme, o quadro, a 
crônica, a reportagem, o documentário que se lê” (YUNES apud Souza, 2012, p. 101). Para aqueles participantes dos 
círculos de leitura engendrados por Yunes, o círculo é um espaço de crítica em que o centro da atividade é o texto e a 
produção de sentidos coletivamente “[...] tendo os leitores, tanto o guia como os ouvintes, como co-autores do texto 
que se lê” (SOUZA, 2012, p. 103). 
 

Estando em um círculo, este leitor experimenta mais, confronta imediatamente suas impressões, 
sentimentos e inferências com as produções dos demais sujeitos da leitura, adotando, rejeitando ou 
incorporando parcialmente tais construções, situação que um leitor solitário só pode experimentar em 
um espaço tido como apropriado (congresso, sala de aula, encontro com amigos que tenham o mesmo 
interesse), muitas vezes, com o distanciamento do texto, utilizando-o ilustrativa ou didaticamente, ou 
tendo uma figura centralizadora [...]. (SOUZA, 2012, p. 104). 

 
O trabalho com os Círculos de Leitura crítica no Projeto Vida Nova  partiu de um exercício de escuta e de 

investigação com o qual chegamos aos temas geradores de leituras e discussões. No que tange a esse ponto de 
partida, Freire escreveu que “partir significa pôr-se a caminho, ir-se, deslocar-se de um ponto a outro e não ficar, 
permanecer. Jamais disse, como às vezes sugerem ou dizem que eu disse, que deveríamos girar embevecidos em 
torno do saber dos educandos, como a mariposa em volta da luz. Partir do ‘saber de experiência feito’ para superá-lo 
não é ficar nele” (FREIRE, 1992, p. 37).  

Partimos então da realidade social dos jovens do Projeto Vida Nova para adentrarmos em sua formação leitora, 
pois como ainda nos assegura Freire (2016, p. 143) “para o educador humanista ou revolucionário autêntico, a 
incidência da ação é a realidade a ser transformada por eles com os outros homens [...]”. Esse exercício já configurava 
parte da proposta dos Círculos de Leitura Crítica em que, como escreveu Gouvêa (2007, p. 11), 
 

[...] se o ponto de partida da educação libertadora, fundada no diálogo, é a realidade concreta e esta, 
nas palavras de Paulo Freire, são os dados objetivos, mais a compreensão que os sujeitos têm dela, é 
preciso ouvir esses sujeitos. É preciso “organizar a escuta” das populações inseridas na realidade a ser 
transformada. A escuta nos trará as “falas significativas” da população, explicitando suas contradições 
e, portanto, os “temas geradores” de diálogo. 

 
Por se tratar de uma prática educativa de mediação de leitura que se objetivava dialógica e não bancária 

precisávamos valorizar e compreender os saberes de mundo advindos das realidades dos educandos. Mais que isso, 
precisávamos utilizar esses saberes em nossa prática de formação leitora. Autores como Kleiman nos falam sobre a 
importância do conhecimento prévio na leitura: 

 
a compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização de conhecimento prévio: 
o leitor utiliza da leitura que ele já sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É mediante a 
interação de diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento linguístico, o textual, o 
conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto. E porque o leitor utiliza 
justamente diversos níveis de conhecimento que interagem entre si, a leitura é considerada um 
processo interativo. Pode-se dizer com segurança que sem o engajamento do conhecimento prévio do 
leitor não haverá compreensão (KLEIMAN, 1995, p. 13).  
 

 Dada a escuta no processo de investigação temática, as possibilidades de temas eram estudados e 
sistematizados com a equipe de comunicação atuante no Projeto de “extensão”. Definidos os temas geradores e contra-
temas, eram então definidos quais textos nos auxiliariam nas discussões.  

Desta forma, a escuta dos jovens nos levavam aos temas geradores, constituídos das leituras prévias 
(KLEIMAN, 1995), das leituras de mundo deles. Assim, os temas geradores nos levaram a escolha dos gêneros textuais 
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a serem lidos e tais leituras acompanhavam a problematização dos temas geradores. Esse movimento alçava em si a 
“compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, 
mas que antecipa e se alonga na inteligência do mundo” (FREIRE, 2005, p. 11) 
  Ferreira também procurou compreender sobre a formação do leitor crítico e, pautada na Pedagogia 
Libertadora, colocou que no que diz respeito as práticas de leitura,   

 
[...] o conhecimento verdadeiro só virá pela apreensão da leitura crítica. Leitura que fará com que o 
indivíduo se posicione politicamente diante da sua realidade, se reconheça e se constitua como sujeito 
no mundo; portanto, responsável pela construção desse mundo (FERREIRA, 2016, p. 17). 

 
(Re)lendo textos e realidades 
 

Como discutido no item anterior deste texto, a temática das leituras realizadas com os jovens do Projeto Vida 
Nova foram geradas à partir de um movimento de observação, de escuta, de investigação do contexto social dos 
leitores em formação.  

Do trabalho com os temas geradores de leituras nos Círculos de Leitura Crítica emergiram três temas geradores 
que possuem grande relevância para compreendermos sobre a experiência leitora dos jovens do Projeto Vida Nova. 
São os temas: problemas de convivência, carência de infraestrutura e violência. Para discussões desses temas alguns 
gêneros textuais foram marcantes em nossa proposta, estando os textos sempre submetidos aos assuntos discutidos 
nos Círculos de Leitura Crítica, conforme mostra quadro abaixo. 

 

Tema gerador de leitura Gênero textual utilizado Atividade de leitura 
proposta 

Problemas de 
convivência. 

Fábula e reportagem em 
vídeo. 

Identificação de palavras-
chaves do texto e construção 
coletiva de um tratado de boa 
convivência. 

Carência de infraestrutura Jornal e “falas” dos jovens. Recortar dos jornais 
reportagens sobre 
infraestrutura e escrever 
possíveis alternativas para os 
problemas do bairro partindo 
da leitura das “falas”.  

Violência Música, imagens-texto 
(codificação e 
decodificação). 

Releitura da música com 
massinha de modelar e 
pesquisa online de outras 
imagens e troca delas. 

 
Chegamos ao tema convivência através de uma entrevista realizada pelos jovens com seus vizinhos e 

familiares na qual eles deveriam identificar as boas e más qualidades que existem em seus bairros. Um dos problemas 
identificados foi então os relacionados à convivência. Nesta ocasião, trabalhamos com as crianças a fábula “O porco 
espinho”, de autoria  desconhecida”, e a reportagem em vídeo “Deu briga: muro deixa casa sem ventilação”, do 
noticiário Juiz do Povo.  

As dinâmicas realizadas para a leitura desses diferentes tipos de texto no trabalho com o tema gerador 
problemas de convivência e nos outros temas trabalhados, ressaltam a necessidade de uma atividade de leitura 
criativa, interativa, dinâmica. Conforme postulou Kleiman (1989, p. 158), “a complexa interação entre leitor e autor para 
depreender o significado do texto no ato da leitura, a multiplicidade de leituras possíveis de um mesmo texto, apontam 
a necessidade de postular processos interativos dinâmicos, criativos através dos quais o leitor recria o texto”.  

Além disso, há que se destacar ainda mais essa necessidade apontada por Kleiman devido a uma 
especificidade de nossos Círculos de Leitura Crítica: estes eram realizados com crianças de nove à onze anos de 
idade. Assim, foi necessário que se somasse às leituras também o fator da ludicidade, o que, nesta ocasião, nos levou 
a dinâmica da construção de um tratado coletivo de boa convivência. Amarilha (1997, p. 88) destaca a importância da 
ludicidade no trabalho com literatura dizendo que “[...] a atividade lúdica é uma forma do indivíduo relacionar-se com a 
coletividade e consigo mesmo”. Nesta perspectiva, a ludicidade se constituía como fundamental para a leitura com os 
jovens do Projeto Vida Nova porque ela os aproximavam do texto e os auxiliava na compreensão e na reconstrução do 
texto.  

Outro aspecto relevante no trabalho com este tema gerador está em que, na medida em que os leitores reliam 
e recriavam os textos através de um tratado de convivência, eles puderam refletir sobre seus próprios posicionamentos 
atitudinais e os valores ligados à estes. Ao discutirem sobre a convivência puderam, então, discutir sobre o lugar do 
outro, sobre alteridade, sobre a liberdade que “amadurece no confronto com outras liberdades” (FREIRE, 2014, p. 103). 
Kleiman (2007, p. 10) enfatiza que  

 
ao lermos um texto, qualquer texto, colocamos em ação todo o nosso sistema de valores, crenças e 
atitudes que refletem o grupo social em que se deu nossa socialização primária, isto é, o grupo social 
em que fomos criados.  
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 Assim sendo, as discussões sobre convivência possivelmente oportunizaram que, por meio da leitura, os jovens 
pudessem rever seus valores, suas crenças e suas atitudes e refletissem sobre isso no confronto com os valores dos 
outros e com os princípios acordados pelo grupo.  

 O segundo tema gerador trabalhado foi o tema problemas de infraestrutura. Foram identificados pelos jovens 
e por seus familiares diversos problemas em seus bairros relacionados a infraestrutura, tais como ruas sem calçamento, 
esgoto a céu aberto, lixo acumulado, focos de dengue, falta de postos de saúde, falta de iluminação, queimadas, canos 
quebrados, entre outros. 

Como forma de denúncia, trabalhamos essas questões com os jovens, em um primeiro momento, partindo da 
leitura de reportagens jornalísticas sobre problemas de infraestrutura pelo mundo, como por exemplo, pela África. Até 
que, por fim, chegamos a questão da infraestrutura em São João del-Rei, partindo desta forma, do macro para o micro. 
Para Freire, no exercício de leitura crítica, se faz necessário o distanciamento do objeto cognoscível, em um movimento 
de admiração e (re)admiração. Havendo um movimento de distanciamento do objeto cognoscível é possível se 
reaproximar do objeto de forma mais crítica, mais epistemologicamente curiosa (FREIRE, 2016). Esse movimento pode 
caracterizar, segundo o referido autor, um movimento que propicia a superação de uma curiosidade ingênua, que se 
dá na medida em que esta 

 
curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrario, continuando a ser curiosidade, se 
criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se então [...] curiosidade epistemológica, metodicamente 
"rigorizando-se" na aproximação ao objeto, conota seus achados de maior exatidão (FREIRE, 2014, p. 
33). 

 
 Como também discorrem Vasconcelos e Brito (apud FERREIRA, 2016, p. 22),  

[...] vamos ao texto, com olhos abertos, carregados de uma curiosidade epistemológica. Um antídoto 
das certezas, que nos impulsiona, que nos movimenta, e esse movimento só acontece por meio de uma 
educação que valorize a reflexão, que forme um ser crítico, questionador e transformador de sua própria 
realidade. 

 
Feito o exercício de admiração e (re)admiração do objeto cognoscível – a questão da infraestrutura –, como 

forma de anúncio, foi acordado com os jovens a escrita de cartas endereçadas ao prefeito da cidade de São João del-
Rei que reclamavam das más condições de seus bairros e pediam por melhorias. Nessas cartas, os jovens do Projeto 
Vida Nova explicitam um movimento de criticização leitora, como por exemplo, ao se dirigirem ao prefeito dizendo: 

 
[...] gostaria de te falar que há muita água parada. Quero que você veja aonde tem água parada para 
arrumar, porque tem muita gente sem água. Também quero te pedir postos de saúde. Quero pedir para 
você construir porque tem muita gente passando mal [...] (Arthur, 10 anos).  
[...] gosto muito de brincar na rua da minha vó, mas passa muito carro (Sofia, 8 anos).  
Eu gosto de brincar, mas não tem calçamento. Gosto também de brincar de noite, mas tem falta de 
iluminação (Beatriz, 11 anos). 

 
 As cartas escritas pelos jovens configuram um exercício de leitura crítica e engatam uma marcha de 
mobilização para mudança. Marcha que, agindo, possibilita reler a realidade e, sobretudo, reescrevê-la de forma mais 
justa e consciente. As cartas exemplificam, portanto, a ação desses jovens na realidade que desejam construir.  

Esses jovens, porque leitores, podem inter(agir) com o texto. Assim também podem fazê-lo com o mundo, com 
sua realidade, modificando-a, na perspectiva de sua vocação ontológica (FREIRE, 2016). O homem leitor crítico, é, 
portanto “[...] um ser de intervenção no mundo à razão do que faz a História. Nela, por isso mesmo, deve deixar suas 
marcas de sujeito e não pegadas de puro objeto” (FREIRE, 2015, p. 138). 

O terceiro tema gerador, violência, também nos revelou aspectos relevantes para a compreensão da 
vulnerabilidade social na infância dos jovens do Projeto Vida Nova. Sobretudo, os tipos de violência que trabalhamos 
traziam consigo dois eixos de discussão: o bullying e o racismo. Após a observação, discussão e decodificação de 
imagens codificadoras de situações de violência, as crianças foram convidadas a pesquisar na internet novas imagens 
codificadoras dos tipos de violência que elas conheciam ou já haviam presenciado. Duas das crianças escolheram 
imagens codificadoras de situações de bullying e, conforme a descrição do diário de campo abaixo, quando uma dessas 
crianças foi questionada acerca da escolha daquela imagem, 

 
ela explicou que se tratava [a imagem] de um caso de bullying. Perguntei à elas o que acham disso. 
Victor disse achar muito feio e covarde. Insistimos, perguntando qual era a consequência de tal violência 
e elas disseram: “ah, pode ir preso, processado. Se for criança, perder a mãe, o pai”. “Por quê?”, 
perguntamos à elas. “Porque o conselho tutelar pega”, respondeu novamente Victor. “Uai! Não educou 
direito!”, completou outra criança [...]. Insistimos nas provocações e uma educanda relatou um caso de 
bullying em sua escola em que ninguém fez nada. Henrique contou uma situação em que Victor, seu 
colega de Círculo, tinha sofrido bullying. Henrique contou que Victor tinha sido chamado de preto e que 
“ele foi pra cima do menino”. Hélen disse que Victor não havia pensado. Perguntamos a eles se a melhor 
maneira de se acabar com a violência é sendo violento e disseram que não. Quando perguntei a Victor 
o motivo de sua reação, ele disse: “Ah, podia ter contado para a diretora, mas na hora eu nem pensei 
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nisso. Contei pra professora e ela não fez nada”. Uma das meninas do Círculo interviu, dizendo: “as 
professoras da nossa escola é tudo irresponsável” (Diário de Campo, 16/11/17) 

Após o trabalho com as imagens codificadoras, que nos desvelaram especificidades do tipo de violência à que 
essas crianças estão submetidas, trabalhamos com a escuta e a leitura da letra da música “Cuida com cuidado”, de 
autoria de Paulo Tatit e Zé Tatit, conhecida na voz da dupla Palavra Cantada. Em parte da letra é cantado:  

 
[...] 
Cuida com cuidado, da impaciência 
Cuida com cuidado, da solidão 
Cuida com cuidado, da violência 
Cuida com cuidado, da dispersão 
Cuidado com o bullying na escola 
Cuidado com o mundo das drogas 
Cuidado com a distância 
Cuidado com a intolerância 
Mas sem paranoia… 
Cuida com carinho 
[...] 

 
Como forma de releitura dos textos-imagens lidos, da letra da música foi proposta para as crianças que 

expressassem, com massinha de modelar, os sentidos que haviam percebido na discussão sobre violência. Das 
representações feitas com massinha, podemos pautar que o racismo marca e fere profundamente as histórias de vida 
que os jovens considerados vulneráveis do Projeto Vida Nova constroem.  

 
Fig. 1 – Representação de violência em massinha de modelar 

 

 
 

Foto do arquivo pessoal dos autores 

 
Victor, um dos educandos do Círculo nos demonstra a potencialidade do trabalho com a leitura para o 

enfrentamento de vulnerabilidades, como em situações de violência, e, também, um processo inicial de criticização em 
sua leitura. O jovem reafirma sua identidade e seu empoderamento ao escrever inspirado na música “Cuida com 
cuidado”:  

 
Rima do cuidado 
Ter amor ao próximo, porque ele também é filho de Deus.  
Somos todos iguais por causa da pele, cabelo, rosto. Todos temos coração: racismo não!  
Se liga, você gostaria se fosse com você? Sou preto com orgulho, meu irmão! (Victor, 10 anos).  
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Sendo assim, ao fazerem leituras provocativas, questionadoras, problematizados e críticas, nos Círculos de 

Leitura, tais crianças certamente puderam delinear, em suas leituras de mundo, uma nova forma de enxergar o racismo 
e de como reagir e resistir a ele. É preciso para isso, todavia, uma intervenção pedagógica pontual, que, não ignorando 
as experiências dos jovens ou se irresponsabilizando, como pontuou uma das jovens do Círculo, traga para dentro dos 
textos e das discussões propiciadas por eles o contexto de vida dos jovens. Nessa perspectiva em que a leitura está à 
favor da libertação de opressões (FREIRE, 2016) podemos, então, supor que a leitura crítica humaniza. 
 

 

Considerações finais 

Toda criança do mundo 
deve ser bem protegida 

contra os rigores do tempo, 
contra os rigores da vida. 

[...] 
Direito de perguntar 

ter alguém pra responder: 
a criança tem direito 

de querer tudo saber! 

Ruth Rocha 

 Diante das colocações feitas, podemos perceber a relevância de se discutir questões de vulnerabilidade social, 
sobretudo na infância. Entretanto, as vulnerabilidades são muitas e precisam ser, então, analisadas e refletidas em 
cada contexto de condicionamento social. 

No que diz respeito à vulnerabilidade social dos jovens do Projeto Vida Nova compreendemos que, para muito 
além desta significar más condições materiais de existência, ela significa, sobretudo, a exclusão de direitos como o de 
acesso a espaços de formação e de cultura; o direito à leitura prazerosa e, ao mesmo tempo crítica; o direito à uma 
boa convivência em comunidade; bem como significa, também, a vivência de situações de opressão imbricadas à 
questões subjetivas, como por exemplo, bullying e o racismo.  
 Possível caminho de ressignificação dessa vulnerabilidade é o caminho da leitura crítica, que empodera o 
sujeito (FERREIRA, 2016) e o torna capaz de reler sua realidade de maneira mais consciente. Em situações de 
vulnerabilidade social, como a de nossa análise, a leitura crítica é, portanto, um importante de instrumento de 
emancipação e de humanização. Através dela o sujeito se desloca de sua realidade para (re)admirá-la e a partir de 
então se torna capaz de dizer a sua palavra, de se posicionar, de ler criticamente.  
 Os Círculos de Leitura Crítica, porque propiciadores de uma leitura mais indagadora e mais dialógica emergem 
aqui como considerável metodologia de formação leitora. Por meio deles a leitura pode nascer do povo e pode, assim, 
significar mais pra ele, uma vez que são os Círculos que nos dizem sobre as necessidades e sobre as vulnerabilidades 
desse povo. Os Círculos de Leitura Crítica nos permitiu investigar a realidade dos jovens do Projeto Vida Nova e, a 
partir desse movimento de escuta, de práxis, agimos junto aos jovens – e não para eles ou sobre eles. As cartas-
denúncia escritas e endereçadas ao prefeito da cidade de São João del-Rei explicitam esse movimento de práxis e de 
ação sobre a realidade.  
 Em última análise, urge que consideremos cada vez mais Paulo Freire tanto para a análise de vulnerabilidades 
sociais, como para a formação do leitor crítico, porque por meio de sua Educação Libertadora, a leitura se torna 
possibilidade de intervenção, e de inserção social e resistência.   
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A BIBLIOTECA ESCOLAR E A SALA DE AULA COMO ESPAÇOS de leitura e de formação literária para jovens 
leitores de periferia 

 
Eliana Guimarães Almeida 

Maria Zélia Versiani Machado 
 
Contexto das reflexões 
 

Esse trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado em andamento apoiada pela CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), cujo objetivo principal é oferecer voz a leitores adolescentes que 
estudam em escolas públicas de periferia, buscando, de modo mais geral, conhecer como se processam suas escolhas, 
quais são as suas preferências literárias, quais são as influências na construção de seus repertórios e qual é o papel 
atribuído por eles à leitura em sua formação como indivíduos.  

A abordagem metodológica é qualitativa e a coleta de dados ocorreu em três etapas, contemplando o uso dos 
seguintes procedimentos: aplicação de questionários, realização de entrevistas individuais e de grupos de discussão. 
No total foram preenchidos vinte e três questionários, realizadas vinte entrevistas individuais e quatro encontros para 
discussão em grupos (dos quais participaram um total de quinze estudantes). Os participantes são estudantes do 
Ensino Fundamental e Médio, com idades que variam entre doze e dezessete anos e as escolas que frequentam são 
das redes públicas municipal e estadual, situadas em regiões de vulnerabilidade social das cidades de Belo Horizonte 
e Contagem. Foram feitas gravações em áudio durante a aplicação dos questionários e durante as entrevistas 
individuais e gravações em vídeo nos momentos de interação em grupos de discussão. As anotações em diário de 
campo acompanharam todo o processo. Os nomes dos adolescentes reproduzidos nos diálogos são fictícios e foram 
escolhidos por eles. 

Para esse texto, estamos propondo algumas reflexões acerca da importância da biblioteca escolar na formação 
dos repertórios individuais e como espaço para leitura, partindo de dados coletados tanto no questionário quanto nas 
entrevistas individuais. As reflexões propostas surgiram a partir dos dados, quando alguns estudantes mencionaram a 
sala de aula e a biblioteca como espaços de leitura. Assim, ainda que a pesquisa não tenha a intenção de investigar 
as mediações ocorridas no ambiente escolar, o surgimento de dados relativos a práticas escolares de leitura nos levou 
a pensar a respeito do lugar ocupado pela sala de aula e pela biblioteca escolar na formação do leitor adolescente, 
especialmente nos de meios populares, especificidade que tentaremos deixar clara no decorrer das análises aqui 
propostas. 

 
1. A escola como espaço para leitura e construção de repertórios 

 
Na primeira etapa da coleta de dados, em que os participantes eram solicitados a preencher um questionário sobre 

seus hábitos, preferências e histórico de leituras, informações sobre a composição familiar e a relação com possíveis 
mediadores, tínhamos a intenção de conhecer um pouco do perfil do público pesquisado, de modo que a entrevista 
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pudesse aprofundar alguns dados coletados nesse primeiro momento. Uma das curiosidades que buscávamos 
responder com esse questionário eram dados sobre o acesso dos leitores a diferentes materiais e sobre o local onde 
realizam com mais frequência as suas leituras, conforme imagem a seguir: 

 
Fonte: Recorte do questionário elaborado pelas autoras. 

 
Para esse texto especificamente nos interessam as respostas às questões sete e oito, que permitem fazer um 

levantamento sobre os locais preferidos de leitura, trazendo alguns dados que consideramos instigantes, uma vez que 
provocam curiosidades acerca dos modos e das condições em que são feitas essas leituras. Iniciaremos a discussão 
nesse tópico a partir dos dados levantados na questão oito, que apontam quais são os outros locais, além de suas 
casas, onde os adolescentes costumam ler, já que na questão sete apenas uma adolescente respondeu não ter o 
costume de ler em casa por não possuir permissão para tal, em situação específica que será tratada no próximo tópico. 
Reproduzimos a seguir o gráfico resultante das respostas dadas à questão oito que indica dois espaços da escola 
como os principais locais em que os participantes da pesquisa leem. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 
A realização de leitura na biblioteca e na sala de aula foi apontada ao mesmo tempo por doze dos quinze que 

indicaram esses dois espaços, de modo que três indicaram somente a sala de aula sem indicar a biblioteca e três 
indicaram somente a biblioteca sem mencionar a sala de aula. Esse dado sinaliza um potencial uso dos espaços 
escolares para a realização de leituras, embora alguns estudantes, durante a entrevista, tenham apontado o excesso 
de barulho como fator que desmotiva a realização de leitura dentro da escola. Alguns, apesar de apontarem a questão 
do barulho, afirmam utilizar esses espaços por questões mais específicas ligadas à pouca valorização da leitura no 
meio familiar, fator que também será discutido no tópico seguinte. Entre os que marcaram a opção “outros”, temos a 
indicação dos seguintes espaços: “trabalho”, “corredor da escola”, “natureza” e “somente em casa”.  

Diante desses dados que trazem informações gerais sobre os principais locais em que os jovens realizam suas 
leituras, buscamos compreender nas entrevistas quais os tipos de leitura, como elas ocorrem, como são os processos 
de mediação ocorridos nesses espaços e quais são as principais motivações para que a sala de aula e a biblioteca 
escolar sejam escolhidos como espaços de realização da leitura. 
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Selecionamos a seguir algumas falas que mostram modos de se relacionar com os acervos das bibliotecas 
escolares e com os mediadores presentes nesses espaços, iniciando pelos recortes de falas das adolescentes Bruna, 
Paula e Duki37, cujas idades são treze, quinze e doze anos, respectivamente: 

 
Pesquisadora: Quando você vai procurar um livro, você quer “ah, eu quero um livro bom pra ler”, que que você faz? Onde 

você vai? 
Bruna: Eu procuro... Eu vou primeiro nas autoras que eu gosto, depois a capa que me chama mais atenção eu leio atrás 

pra ver qual que é a história, o resumo, e esse que me chama atenção muito, aí eu vou lá e pego o livro... 
Pesquisadora: Aí isso você faz geralmente aqui na biblioteca da escola... 
Bruna: É. 
Pesquisadora: É o principal lugar que você tem pra pegar livro mesmo é aqui, né? 
Bruna: É. 
Pesquisadora: Você não compra, não ganha... 
Bruna: Não. 
Pesquisadora: Então se dependesse de outras fontes, você nem lia, né? 
Bruna: Não. 

---------- 
Pesquisadora: Quando você procura um livro, que você quer assim “ah, eu quero um livro bom.” Você vai aonde assim? 

Onde que você procura? 
Paula: Ah, eu procuro na biblioteca, que hoje em dia tá sendo minha fonte de descobertas. Mas eu procuro mais assim 

tema, pra mim é mais romance, suspense, mais mistério, são os temas que eu procuro ler que pra mim chama mais a 
minha atenção, me prende realmente. 
Pesquisadora: Então você vai pelo tema e pergunta na biblioteca se tem, “que livros você tem que falam de romance?”, 

por exemplo... 
Paula: Isso. 
Pesquisadora: Aí ela vai te indicando. 
Paula: Exatamente. 

---------- 
Pesquisadora: Quando você quer ler um livro, aí você “ah, eu quero ler um livro. E eu quero um livro que seja muito 

bom.” Onde você vai atrás desse livro?  
Duki: Vou atrás da biblioteca.  
Pesquisadora: Você vai à biblioteca.  
Duki: Isso. E ultimamente eu tenho tentado descobrir qual é a localização da biblioteca comunitária, porque antes eu sabia, 

mas parece que fechou e vai abrir em outro lugar. Então... 
[...] 
Pesquisadora: Então por enquanto sua biblioteca tá sendo a da escola.  
Duki: É.  

 
Os trechos das entrevistas acima mostram que essas adolescentes têm na biblioteca escolar sua principal 

fonte de acesso a obras literárias e sinalizam a importância desse espaço institucional principalmente para a busca de 
indicações e empréstimos de obras literárias. Esse é um aspecto importante a ser considerado, especialmente por se 
tratar de jovens de meios pouco abastados de recursos materiais. Vale ressaltar que a pesquisa não tinha 
necessariamente a escola como instância central na formação de leitura dos jovens, daí o destaque dado à biblioteca 
escolar pelas três adolescentes ser tão revelador das condições de possibilidade de jovens de meios populares no que 
diz respeito ao acesso ao livro. 

No meio acadêmico inúmeras discussões têm sido feitas nesse sentido, com destaque para reflexões de 
Soares (2004), que propõe a democratização da leitura como uma das condições para a democracia cultural; Cosson 
(2006) e Paulino (2004), que trazem uma série de considerações e proposições ligadas à efetivação do letramento 
literário no interior da escola, tendo como referência a sala de aula e a biblioteca escolar; Colomer (2003) que aponta 
a escola como espaço privilegiado para oportunizar a formação do leitor literário desde os primeiros anos de 
escolarização; Cademartori (2009) que discute as relações entre o professor e a literatura e destaca a importância de 
que a escola se mobilize continuamente para propiciar a formação do leitor e Ceccantini (2004), que tem se dedicado 
a compreender, entre outras questões, alguns aspectos da literatura juvenil e sua relação com a escola. 

É importante destacar que o acesso a obras literárias é apenas um dos passos desse processo de formação 
do leitor, visto que este que não passará necessariamente a ler a partir do contato com os livros e que também não 
passará necessariamente a gostar de ler a partir da leitura efetiva de determinadas obras escolhidas especificamente 
para “formar o seu gosto”. Antes mesmo da implementação sistemática de políticas públicas de distribuição de obras 
literárias para escolas públicas do país38, Perrotti (1990) já chamava a atenção para a importância de que, além de 
mediadores capacitados a oferecer espaços organizados de acesso aos livros, seria preciso a formação de um 
promotor “capaz de instrumentalizar todo tipo de relação com crianças e jovens, transformando-a em relação 
interessante-interessada, tendo em vista a produção de estímulos agradáveis que conduziriam fatalmente aos hábitos 
de leitura” (p. 80, grifos do autor). O autor, entretanto, há mais de vinte anos, questionava a supervalorização de 

                                                           
37 Os nomes fictícios usados na pesquisa foram escolhidos pelos próprios participantes. Foram escolhidos nomes de personagens 
ficcionais ou de personalidades da vida real com quem os adolescentes tivessem algum tipo de identificação.  
38 O Programa Nacional Biblioteca da Escola teve sua primeira edição em 1998, passando, desde então a distribuir obras literárias 
para escolas públicas de todo o país. As informações do histórico do programa estão disponíveis em 
<http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/biblioteca-na-escola/historico> acessado em 23 de maio de 2018.  

http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/biblioteca-na-escola/historico
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técnicas que, aparentemente precisariam apenas ser bem aplicadas para levarem ao resultado esperado – a formação 
do leitor. Ele apontava, já naquele momento, a necessidade de se considerar todo o contexto em que se inserem 
diversas formas de resistência à leitura, indicando caminhos alternativos orientados para a observação do leitor como 
sujeito que possui dimensões histórica, social e cultural. 

Sobre a atenção que se deve dar à subjetividade do leitor, adotamos a perspectiva de Rosenblatt (1938/2002)39, 
autora que defendia já em 1938 a importância de se valorizar a dimensão da experiência individual. Para a autora, a 
escola precisaria modificar as propostas para alcançar a dimensão subjetiva do aluno nesse processo de formação do 
leitor literário. Para exemplificar uma relação positiva estabelecida entre leitor e mediador de leitura, destacamos a fala 
de Kelsey, de 14 anos, que mostra a importância da mediação do profissional de biblioteca na ampliação dos repertórios 
no contexto escolar: 

 
Kelsey: A [auxiliar de biblioteca] me indicou um livro, acho que é da Conceição Evaristo, eu achei que nem ia gostar dele, 

mas eu gostei muito, ele é muito bom. Fala sobre o trabalho dos negros, esses negócios assim, sabe... 

 
O trecho evidencia o que se compreende como ampliação de repertórios na formação dos leitores jovens – no 

caso, a indicação de um livro de uma escritora contemporânea, cuja obra não está presente em manuais escolares ou 
em indicações que se orientam por listas de autores consagrados. A profissional referida por essa adolescente 
desenvolve uma relação de proximidade e parceria com os leitores, promovendo diversas atividades e eventos que 
atraem o jovem para o universo literário. Certamente é resultado desse movimento a participação de cinco leitoras 
dessa mesma escola na pesquisa40.  

Situação semelhante pôde ser observada em outras duas escolas41 onde também percebemos a presença 
mobilizadora de pessoas que promovem ações voltadas para a promoção da leitura literária. Em uma delas destaca-
se o trabalho de duas profissionais de biblioteca que realizam clube do livro com encontros mensais, visitações de 
autores para bate-papo com os estudantes, passeios para espaços culturais envolvendo a literatura, sorteios de livros, 
exibição de vídeos e discussões, entre outras atividades que buscam mobilizar a autoestima dos jovens e valorizar a 
atividade de leitura. Em outra escola visitada, destaca-se o trabalho de um professor de história que promove grupo de 
leitura fora do horário escolar, estimulando os participantes a dinamizarem o acervo literário da biblioteca no intervalo 
do turno regular junto aos colegas. A esse respeito, Petit (2013) destaca que “o que está em jogo é, sobretudo, a 
relação pessoal do professor ou do bibliotecário com os livros” (p. 62), chamando a atenção para o fato de que alguns 
professores – por sua capacidade de transmitir a paixão, a curiosidade e o desejo de ler – são evocados nas falas de 
jovens que, segundo ela, “não são amáveis com a escola” (idem).  

Em contraponto às falas apresentadas anteriormente, alguns jovens participantes da pesquisa não indicaram 
a biblioteca como principal fonte para busca de indicações de leitura ou mesmo para empréstimos de livros. Diversos 
deles afirmaram ganhar livros de presente de parentes próximos como tias, madrinhas, avós ou os próprios pais – 
alguns deles indicando livros como principal opção para presente de natal e aniversário – e outros que optam por ler 
livros disponibilizados gratuitamente na internet. Percebeu-se, em todos esses casos, forte propensão dos jovens em 
seguir o apelo do mercado editorial voltado para o público juvenil. Em virtude do pouco espaço para essa discussão, 
não iremos aprofundá-la nesse texto, contudo, trazemos um único trecho para exemplificar o fato de que nem todos os 
jovens se mostram satisfeitos com o acervo que encontram na biblioteca de sua escola, como é o caso de Karina, 
adolescente de quinze anos que faz a seguinte afirmação: 

 
[...] Mas eu acho que podia dar uma melhorada aqui, ter mais livros, que as pessoas, às vezes não tem aqui, que as 
pessoas poderiam doar, ou a escola conseguir. Porque tem os livros aqui, são mais infantis, e tem gente que gosta dos 
livros mais avançados. Tem ação, romance, umas coisas assim, mas acho que a escola podia conseguir.  

 
A fala de Karina suscita um questionamento interessante sobre o que se poderia considerar “livros infantis” e 

“livros mais avançados”. A respeito da leitura em sala de aula, o que se verificou nas entrevistas é que os jovens se 
referiam à leitura de obras escolhidas livremente e não a leituras indicadas por professores. Desse modo, as referidas 
leituras, muitas vezes, ocorrem de modo furtivo, entre uma atividade e outra, já que as obras que são lidas nesses 
momentos geralmente não coincidem com aquelas que, via de regra, costumam ser adotadas no contexto escolar42. 
Diversas falas revelam que, de modo geral, existe uma aceitação por parte dos professores quanto a essa leitura que 
a princípio não é “autorizada”. Para eles, muitos professores fazem “vista grossa” e outros até valorizam a postura de 
quem, ao finalizar a atividade proposta em sala de aula, possa dedicar o tempo à leitura.  
 

2. As (des)motivações familiares para a leitura 

                                                           
39 A referência consultada é uma tradução em espanhol de obra originalmente publicada em língua inglesa, no ano de 1938. 
40A participação se deu por adesão, o que mostra que os jovens dessa escola desenvolveram fortes disposições para a leitura 
literária. 
41 Trata-se de duas escolas que também apresentaram adesão significativa de leitores: uma delas indicou quatro estudantes 
regularmente matriculadas e uma ex-estudante que, após se formar no nono ano, permanecia frequentando a biblioteca e 
participando do clube do livro; a outra escola indicou duas leitoras regularmente matriculadas e três ex-alunos que haviam se 
formado recentemente e que ainda mantinham algum vínculo com o grupo de leitura. 
42 Trata-se de títulos que em geral alcançam um elevado volume de vendas no mercado editorial, diversos deles possuindo 
adaptações para o cinema ou séries televisivas. Esse texto não tem a pretensão de discutir de forma generalizada sobre obras 
adotadas na escola, ou seja, trata-se apenas da interpretação de falas específicas apresentados pelos participantes da pesquisa. 
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O dado destoante apresentado por uma das participantes da pesquisa, ao afirmar na resposta à questão sete não 

possuir permissão para ler em sua casa, instigou uma série de questionamentos sobre o lugar das instâncias que, em 
geral, são consideradas as principais responsáveis pela formação do leitor literário, que são a família e a escola. A 
resposta da jovem nos mostra que em determinadas situações é preciso se despir de alguns mitos criados pelo senso 
comum, como, por exemplo, o de que toda família aceita e reconhece a atividade de leitura como benéfica para a 
formação da criança ou do adolescente. 

A partir da informação apresentada sobre a proibição da leitura, buscamos conhecer na entrevista um pouco mais 
sobre o que essa adolescente tinha a relatar a respeito do paradoxo que vivencia em seu cotidiano pelo fato de ser 
leitora e não poder ler em sua própria casa.  

 
Pesquisadora: Eu fiquei muito curiosa com isso, você conseguir ler escondido da sua mãe em casa. 
Kelsey: Às vezes, né? Não é todas as vezes não... 
Pesquisadora: Ela já te viu alguma vez lendo? 
Kelsey: Já. 
Pesquisadora: E o quê que ela faz? 
Kelsey: Ela fala pra eu ler a bíblia.  

[...] 
Pesquisadora: Aí você vai lá, para e lê a bíblia na hora. Ou então você não lê nada?  
Kelsey: Não, eu não leio nada, porque tipo se ela tá vendo que isso vai me ajudar a desenvolver na escola, eu acho que 

isso não deveria proibir, né? 

 
Essa fala evidencia o conflito vivido pela adolescente envolvendo sua relação com a leitura no cotidiano escolar 

e extraescolar. Espontaneamente, a jovem já anuncia essa tensão no início desta entrevista, quando indagada sobre 
como ela se definiria como pessoa. Ao formular sua resposta, revela um pouco de sua relação com o livro e antecipa 
como faz para “burlar” a proibição de sua mãe usando os espaços de leitura da escola, mostrando também algumas 
dificuldades enfrentadas nesse processo de construção de sua identidade leitora em um ambiente em que a maior 
parte dos seus pares, segundo ela, não se interessa pelos livros: 

 
Kelsey: Apesar que ninguém me pergunta isso, né? Mas eu ia falar que eu sou quieta, fico no meu canto, não me meto 

em briga, essas coisas assim, porque tipo assim, se eu ver alguma coisa eu deixo pra lá pra não ficar me metendo em 
encrenca, porque eu já vi várias pessoas se metendo em encrenca porque intrometeram na vida da pessoa, então eu fico 
na minha. Aí todo mundo fica falando assim que eu sou doida de ficar com os livros na cara, mas eu penso que a coisa 
mais legal do mundo é ler. Aí eles ficam perguntando “nó, cê fica só com o livro na cara?” eu falei “é, né?” porque aqui 
também não tem esse silêncio assim, então tem que ficar com o livro tampando pra poder concentrar no livro, pra não 
prestar atenção nos outros, porque na hora do recreio essa biblioteca aqui nem parece uma biblioteca. Então... 
Pesquisadora: É mesmo? Fica cheia? 
Kelsey: É, fica cheia. 
Pesquisadora: Aí você fica no cantinho, só... 
Kelsey: Aí eu fico no canto. Às vezes eu não leio não porque o barulho é demais, aí eu fico jogando dama com os meninos, 

aí eu leio mais em casa, quando minha mãe não tá perto assim, então... É, mas é isso mesmo. 

 
Percebe-se que para essa adolescente é fundamental a existência de um espaço alternativo para que realize 

suas leituras, já que em casa ela lê somente quando é possível – ou seja, quando a mãe não está vendo. Sobre as 
tensões envolvendo o lugar da leitura no espaço familiar, temos outro exemplo que permite aprofundar um pouco mais 
a compreensão acerca da importância da criação de espaços alternativos para realização efetiva da leitura. 
Destacamos a seguir um trecho da fala de Vittar, adolescente de dezesseis anos que também não encontra em sua 
casa um lugar acolhedor para sua identidade de leitor.  

 
Pesquisadora: Mas...é.. eu lembro que você tinha falado durante o questionário que até a sua condição de ser leitor é 

vista como esquisitice na sua casa, né? 
Vittar: É.. Porque ninguém lê. Aí eu leio, eles ficam “Onde é que esse menino aprendeu a ler?”, sabe... “Por que que ele 

gosta de ler, sendo que ninguém da família gosta?” “Por que ele não é igual a todas as crianças?” “Por que ele não faz isso 
igual a todo mundo?” Sabe, sei lá... é estranho. 
Pesquisadora:(...) eu lembro que da outra vez você falou que sua mãe não gosta de ler e nem gosta que você leia... Ela 

tentou te impedir, assim, de fazer leitura? 
Vittar: Tentou, eu lembro que cheguei a ler escondido...  como se estivesse fazendo uma coisa errada. Cheguei a pegar 

livro aqui na escola, chegar em casa e ler escondido. Na hora que tava todo mundo dormindo eu lia, ou ia pro terreiro longe 
de todo mundo e ler... cansei de fazer isso quando eu era criança, tipo, ninguém deixava eu ler.  

 
Tanto a fala de Kelsey quanto a fala de Vittar remetem ao que sinaliza Petit (2013), quando a autora afirma 

que  
 

se muitos adolescentes leem estimulados pelo desejo de seus pais, há outros que se tornam leitores ‘contra’ a sua família, 
encontrando nessa atividade um ponto de apoio decisivo para elaborar sua singularidade (p. 143).  

 
A autora ressalva, contudo, que existe também uma “dimensão de transgressão na leitura” (idem, p. 146), ou 

seja, para ela, a leitura às escondidas muitas vezes surge como “um espaço de intimidade, um jardim protegido dos 
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olhares” (ibidem), de modo que, em alguns casos, a clandestinidade de sua realização pode representar uma escolha, 
ainda que inconsciente, por parte do leitor. 

Curiosamente – ou não – esses dois jovens fazem parte das duas escolas cujos profissionais foram 
mencionados no tópico anterior por serem atuantes e buscarem passar adiante a relação positiva que eles próprios 
possuem com a leitura em suas vidas. Isso pode ajudar a compreender como Kelsey e Vittar se tornaram amantes de 
livros ainda que sofram com tentativas de proibição em suas casas.   

Vale destacar que a pesquisa também traz dados sobre famílias que apresentam uma forte valorização da 
leitura e demonstram fazer mobilizações voltadas para a formação do leitor literário. Uma das hipóteses para 
compreender essa postura é que essa relação pode indicar uma visão da leitura como facilitadora do sucesso e 
longevidade escolar43.  
 
Considerações finais 
 

Conforme apontado na introdução desse texto, sua principal intenção foi discutir as potencialidades dos 
espaços escolares para a realização das leituras literárias e para a constituição dos repertórios de leitores jovens de 
meios populares. Observou-se que a biblioteca escolar ocupa uma centralidade na construção de repertório para alguns 
leitores, enquanto para outros ela precisa ser repensada, de modo que não é possível fazer afirmações categóricas 
sobre os impactos desses espaços na formação de todos os leitores. O que os dados indicam é que ela, em muitas 
situações, se apresenta como a principal possibilidade que determinados jovens possuem para se tornarem leitores – 
tanto para a busca por livros quanto para a realização efetiva da leitura. Quanto à sala de aula, o que se observa é 
que, ao indicarem esse espaço, a maior parte dos jovens se referia àquelas leituras que eles realizam 
espontaneamente, ou seja, eles aproveitam os intervalos entre as atividades propostas no cotidiano da sala de aula 
para ler livros escolhidos por eles independentemente da indicação da escola.  
Destacamos também a importância do profissional que faz a ponte entre livros e leitores, não apenas como um técnico 
em animações de leituras ou como um organizador dos acervos, mas como alguém que, por meio da relação subjetiva 
com o leitor, se mostra capaz de levar jovens com reduzidas chances de se tornarem leitores a enfrentarem imposições 
e subverterem proibições em prol da realização de uma atividade que consideram fundamental para suas vidas – a 
leitura livre e espontânea.  
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discussão que dissocia o gosto pela leitura e o sucesso escolar, sugere-se Chartier (2005). 



149 
 

Resumo  

Com base no referencial teórico apresentado no Núcleo de Estudos em Linguagem Leitura e Escrita, da 
Universidade Federal de Lavras. Este estudo tem por objetivo refletir sobre o conceito de leitura representado nos 
espaços de leitura, a partir de um levantamento das produções científicas que tematizem sobre o espaço da leitura e 
a sala de leitura defendidos nos últimos anos, disponíveis no portal de Dissertações e Teses da Capes - Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Este estudo se orienta pelo conceito de leitura a partir Alberto 
Manguel, Paulo Freire, Roger Chartier, Koch e Elias no processo de construção do leitor e da leitura de espaços, e 
pelo conceito de estação do conhecimento de Edmitir Perrotti. Aponta-se a importância da junção de habilidades 
adquiridas ao longo do tempo para que se torne possível o ato de ler. O levantamento dos estudos que tematizam os 
espaços e ambientes de leitura se mostra essencial para compreender qual a problemática e os objetivos que 
fundamentam tais discussões o que ajuda a entender as bibliotecas escolares como estação do conhecimento.  

Palavras-chave: Espaço de Leitura. Concepção de leitura. Estação do conhecimento.  

 

Introdução 

 Partindo da premissa da ideia de leitura como uma prática que nos permite a interpretação, neste texto 
procuramos refletir sobre a compreensão de leitura e dos espaços de leitura. Martins (2006), considera leitura como 
um processo de compreensão das expressões formais e simbólicas, não importando por meio de que linguagem, 
podendo ser algo escrito ou algo que envolva componentes sociológicos. A compreensão da linguagem segundo a 
autora tem uma visão bem mais ampla de leitura, utilizando-se também da decodificação mecânica dos signos 
linguísticos bem como uma perspectiva cognitiva sociológica, desta forma a leitura estabelece uma relação histórica e 
dialógica de interpretação entre o leitor e o que é lido. Como prática, a leitura pode ser questionada como um ato que 
não engloba apenas a compreensão dos signos, sejam eles linguísticos ou simbólicos.  

A partir deste estudo, o ato de ler é entendido como um processo de produção de sentidos que se torna 
indispensável para a compreensão dos textos verbais e não verbais. Entendemos que a atividade de leitura não é 
apenas um ato de decodificação, mas trata-se de uma ação ampla que envolve diferentes modos de percepção e de 
interação do sujeito-leitor e dos materiais de leitura disponíveis, o que pode começar com a leitura do ambiente ou do 
objeto concreto que compõem espaços de leitura.  

Paulo Freire (1989) nos diz que a decifração da palavra fluía naturalmente da “leitura” do mundo particular e, 
assim, define suas experiências sociais ao longo da sua vida, como uma relação com “palavras vivas”. Não deixando 
de lado a leitura da palavra. A experiência de Freire com a leitura da palavra viva, ou seja, da palavra experienciadas, 
a leitura de mundo, não significa uma ruptura com a leitura do código, mas vai se deixando evidente a existência de 
uma ligação entre ambas, esta necessária para que o processo de leitura possa estar em constante formação. 

Paulo Freire (1989), relaciona o ato de ler com a significação da palavra. Para conceder significado, Freire 
relembra sua infância brincando no quintal de sua casa, a observação do ambiente como um todo é também o ato de 
ler. Segundo o autor, o adentramento dos textos e seus significados necessitam de compreensão dos signos e dos 
ambientes, e não apenas a mecanização memorizada da palavra e da escrita. A leitura do mundo segundo Freire 
precede a leitura da palavra, e a leitura da palavra nos permite ler o mundo e o ambiente que nos cerca.  

   A língua, como código escrito, necessita apenas da decodificação ou decifração para a compreensão do 
leitor, cabendo o reconhecimento das palavras e estrutura de texto. A leitura requer as experiências e conhecimentos 
do leitor (KOCH; ELIAS, 2007). Como Freire já havia dito a leitura requer mais do que apenas a mecanização 
memorizada da palavra, a leitura consiste na concepção de sentido. A interação do leitor com o conteúdo do texto é 
dada pelo seu objetivo com dado texto, são os objetivos que classificam o grau de interesse, tempo e atenção. Sendo 
o objetivo que norteia a interação do leitor com o texto, o interesse reflete fortemente nos conhecimentos textuais, pois 
vem a memória vivências, relações sociais e valores sociais. 

        Ao consideramos o ato de ler ou o compartilhamento de leitura como uma ação ampla que vai além do 
signo linguístico, entendemos que a aprendizagem da leitura não está designada a um lugar específico, como uma 
sala de aula ou uma biblioteca.  Entretanto, os espaços de leitura se constituem em agentes promotores e mediadores 
da ação leitura. Por isso o espaço da leitura tem ligação direta com a formação leitores, sendo este fator condicionante 
que vem fazendo com que livrarias e outros espaços como escolas comecem a repensar o seu ambiente para que o 
leitor possa se desenvolver com mais fluidez. 

 Diante disso, este texto tem por objetivo refletir sobre o conceito de leitura representado nos espaços 
de leitura, a partir de um levantamento das produções científicas sobre o espaço da leitura e salas de leitura defendidos 
nos últimos anos, disponíveis no portal de Dissertações e Teses da Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior 
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 Para isso, nos apoiamos nos estudos de Alberto Manguel, Paulo Freire, Roger Chartier, Koch e Elias 
na discussão sobre o processo de construção do leitor e da leitura de espaços, e pelo conceito de estação do 
conhecimento de Edmitir Perrotti.  

 
Leitura pelo olhar e como consequência de significados 

Se muitos dos estudos apontam que a leitura não resume apenas em possuir o livro em mãos, entendemos 
que o ato de ler pode começar, muitas das vezes, com este livro em mãos Martins (2006) propõe o leitor a pensar nas 
inter-relações existentes que se estabelecem com o funcionamento da leitura, que possibilitam a aproximação com o 
objeto a ser lido, sendo estes níveis sensoriais, emocionais e racionais estando trabalhando simultaneamente ao 
considerarmos a leitura como um processo dinâmico e circunstanciado.  Trazendo a experiência e interesse do leitor 
por meio dos sentidos. 

Segundo alguns filósofos, a nossa visão destaca-se dentre os sentidos como o mais agudo, mais perceptivo. 
Manguel (1997) ao estudar sobre a história da leitura, apresenta em os estudos de Aquino, o qual define a visão como 
o maior dos sentidos pelo qual adquirimos conhecimento. O interesse pela leitura começa na primeira observação dos 
objetos que nos cercam. Ao pegarmos um livro, observamos cada detalhe, lemos a capa, a fonte, e as cores. Aristóteles 
coloca as qualidades do objeto como a principal causa do efeito nos sentidos, classificando o ser humano como 
camaleão ao absorver as informações contidas. Neste sentido, a visão não sobressai a leitura, é apenas a porta de 
entrada para o exercício da memória e produção de sentidos. (MANGUEL, 1997) 

A leitura envolve os sentidos principalmente a visão como Aristoteles e Aquino nos apresenta e o ambiente em 
que estamos inseridos, utiliza os sentidos, escreve e reescreve nosso conhecimento de mundo, está fortemente ligada 
a relação do eu com o ambiente e não apenas a decodificação de palavras. Produzir o sentido do texto requer interação 
do leitor com as palavras e também com o autor. Sendo assim, o ato de ler é uma ação mais profunda do que apenas 
abrir um livro e decodificar as palavras. Ler é ver a palavra e levar em consideração as informações já conhecidas. 
(MANGUEL, 1997). 

A visão é o maior dos sentidos, ver, contemplar muda nossa concepção ao tentarmos entender algo que está 
além. Se trata das primeiras revelações que temos em relação ao livro, sem a necessidade de racionalizações, 
justificativas, apenas porque impressiona os sentidos, podendo o leitor conhecer o que ele gosta ou não, estimulando 
o leitor a descoberta, aprimoramento da linguagem e comunicação com o mundo. (MARTINS, 2006). 

         Juntamente com o movimento ocular ao observar, a percepção está atrelada ao ato de ler. Koch e Elias 
(2007) dizem que o texto pode exigir mais conhecimento ou menos conhecimento do leitor. Este depende do nosso dia 
a dia, de percebermos com o olhar. A importância de se ter conhecimento sobre todos os tipos de linguagem, mostra-
se na compreensão de um texto não verbal. Paulo Freire (1981) diz sobre a importância de re- ler momentos 
fundamentais, na compreensão e produção dos sentidos após a decodificação. A prática ou a experiência é 
fundamental para leitura de imagens e ter conhecimento dos significados que lá se encontram. É saber o que está nela, 
qual a função daquele objeto e porque eu posso ou não seguir em frente, posso ou não parar em tal lugar, posso ou 
não estar ali.  

       Ler primeiramente com os olhos, nos faz retomar a mente antigos fatores que auxiliam a percepção. 
Estes fatores estão ligados a memória que juntamente com a visão e a percepção, tornam possíveis uma relação de 
continuidade na construção de nexos com a imagem ou texto, que indicam relações temporais, causa e efeito. No 
processo de leitura, o leitor aplica ao texto um processo cognitivo, ou esquema, baseado em conhecimentos 
armazenados na memória. (KOCH e ELIAS, 2007).  

Ainda sobre a importância da união de habilidades sensoriais e memória, Manguel (1997) discute acerca da 
coordenação de habilidades que juntamente afetam a leitura, dizendo que a possibilidade da mesma é possível com a 
união destas habilidades adquiridas em um processo do corpo humano em que, o corpo armazena, recorda e decifra 
as sensações, afirmando que somos capazes de ler antes de ler de fato.  

            Goulemot (2009) sobre as habilidades do corpo humano de ler, nos diz que somos um corpo leitor que 
cansa ou fica sonolento, que boceja, experimenta dores, formigamentos, sofre de cãibras. Sendo este comportamento 
a junção de fatores que envolvem o ambiente que estamos inseridos, o livro e o objetivo da leitura. Sendo nosso corpo, 
leitor, não apenas pelo viés dos olhos, o corpo demonstra seu interesse durante todo um processo cognitivo. 

        Ler a imagem antes mesmo de se “ler de fato”, no futuro, reafirma que o processo de armazenamento 
da mente humana e o ato de decifrar se torna um ato de redescobrimento, pois a ideia, o significado já está armazenado 
na nossa memória. A relação entre visão, percepção e memória se torna realidade ao construirmos a decodificação e 
logo em seguida a produção de sentidos de um texto (KOCH e ELIAS, 2007). 

        Salas de Leitura são em primeira instância um espaço em que a criança exerce a leitura pelo olhar, 
observando cada detalhe. Estes primeiros contatos propiciam à criança a descoberta do livro como um objeto especial, 
diferente dos outros brinquedos, mas também fonte de prazer (MARTINS, 2006). Classificando-se como estação de 
conhecimento, que segundo Perroti (2008) se constitui em um espaço de aprendizagem e conhecimento, de criação 
de condições e saberes indispensáveis. Aumentando a responsabilidade de uma biblioteca escolar em organizar as 
salas, criando condições para  disponibilizar livros que atraiam pelo formato e facilidade de manuseio e atribuições 
visuais relacionadas com o seu conteúdo, o que discutiremos na próxima seção. 

 
A Leitura do ambiente no processo de produção de sentidos 
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       Manguel (1982) realizou um estudo sobre o professor André Roch Lecours, e comenta que a exposição 
somente à linguagem pode não ser suficiente para o desenvolvimento completo das funções da linguagem. Para que 
esse desenvolvimento ocorra, como os estudos na época ainda não eram completos, foi apresentado que para o 
desenvolvimento deve-se aprender a ler. As considerações do professor Lecours, acrescentam na importância de se 
ler o espaço físico, o processo das funções da linguagem ocorre no momento em que se lê a palavra e leva em 
consideração informações já conhecidas. (MANGUEL, 1997).   

 Sobre o processo de iniciação relacionados com apropriação do saber e a abertura da informação, 
Perroti (2008) nos diz que o percurso para a conquista da informação e principalmente do saber que é o que tratamos 
relacionando com o desenvolvimento completo das funções da linguagem, implicam desde o começo a ações propostas 
em múltiplas linguagens, afirma que a comunicação e autonomia acontecem em um ambiente de trocas. (PERROTI, 
2008, p.20). 

Estas informações, nos dizem que a obtenção do conhecimento prévio acerca da linguagem ocorre na leitura 
do espaço físico em que se está inserido. A linguagem está inserida em todo o ambiente:  

 
Os “textos, “palavras” as “letras” daquele contexto – em cuja percepção rio experimentava e, 
quanto mais o fazia, mais aumentava a capacidade de perceber – se encarnavam numa série 
de coisas de objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia aprendendo no meu trato com eles nas 
minhas relações com meus irmãos mais velhos e meus pais. (FREIRE, 1981, p. 9). 

 
        O espaço tem ligação direta com a formação de leitores, porque não envolve apenas objetos ou o 

mobiliário, mas também as relações humanas que ali coabitam.  O espaço pode ser entendido como o interior ou o 
exterior em que todos os seres estão inseridos e tem contato, o espaço tem relação direta com os sentidos. Em Teorias 
do Espaço Educativo (BRASIL, 2008), os autores fazem uma correlação entre o espaço e os sentidos, dando como 
exemplo o olfato, você sabe que está perto da cantina pelo cheiro dos alimentos. O espaço se torna espaço a partir do 
momento em que captamos os elementos materiais que o compõe.  

       Ao captarmos estes elementos, iniciamos o processo de leitura do espaço e posteriormente, no futuro 
podemos decodificar palavras ao fazermos uma ligação com o que já foi frequentado.  Paulo Freire entendia que a 
leitura que ele fazia do ambiente mais íntimo, melhorava a percepção e o entendimento acerca do mundo, e diz ainda 
que a leitura do mundo foi fundamental para o crescimento do homem racionalista e de sua racionalidade enquanto 
menino. (FREIRE, 1981). 

      Dado a importância do espaço para a concepção da linguagem, as chamadas salas de leitura foram 
criadas com a pretensão de que a leitura não fosse vista como uma atividade obrigatória dentro das escolas, mas que 
os alunos a buscassem por interesse próprio. Sendo realizado eventos culturais como amostras de trabalhos 
estudantis, exposição de cordéis entre outros, que gerassem este interesse nos alunos. O espaço em relação a leitura 
nestas salas se mostra um fator chamativo para os alunos já alfabetizados manterem o seu interesse no exercício de 
ler. Reunir recursos, dar objetividade facilitam a execução de planos, programas e projetos, a dispersão de tais recursos 
não pode adiar o início de aprendizagens (PERROTI, 2008). 

 A junção de recursos segundo Perroti (2008) sendo elas informação, formação e cultura se reúnem 
nas chamadas estações de conhecimento, em um movimento de negociações simbólicas, cujo domínio necessitam de 
dispositivos educativos culturais concebidos sob novas óticas. As ações elaboradas por estes dispositivos, segundo o 
autor se organizadas em prol de um objetivo especifico são capazes de atuar na “redefinição e qualificação dos saberes 
disciplinares formais ou não” (PERROTI, 2008, p.15,16). 

 
Levantamento de Publicações sobre Espaços de Leitura  
 
 Para este estudo, apresentamos os resultados de uma pesquisa qualitativa de cunho documental, com 

foco no levantamento e na descrição das produções acadêmicas de 2000 a 2017 que trazem como temáticas as salas 
de leitura. Menga e Ludke (1986), define pesquisa qualitativa como o estudo do caso e coleta de dados descritivos, 
dando ênfase ao processo e ao significado do objeto de estudo na vida das pessoas envolvidas. Utilizando como 
método de coleta de dados a observação que necessita ser controlada e sistemática, implicando a necessidade de um 
cuidado do observador ao se preparar, pois principalmente nas pesquisas educacionais a observação possibilita um 
contato estreito com o pesquisador e o fenômeno pesquisado.  Renata Aliaga (2013) em sua dissertação também de 
cunho documental, em sua pesquisa buscou pensar as relações entre leitura e biblioteca buscou localizar e reunir essa 
produção, aproximando reflexões desenvolvidas em diferentes localidades do país. Em sua pesquisa de caráter 
bibliográfico, realizou um levantamento de publicações que possibilitou esboçar e discutir como a biblioteca escolar se 
apresenta nessa recente produção acadêmica, suas ênfases e seu diálogo com as preocupações e desafios. (ALIAGA, 
2013, p. 23). 

         Considerando-se a importância do tema salas de leitura para a formação do leitor, também realizamos 
um levantamento das publicações acerca das salas de leitura, bibliotecas e espaços de leitura no catálogo de teses e 
dissertações da CAPES. Foram selecionados 16 trabalhos no período de dois meses de pesquisa, nos quais 
observamos a temática, o período de publicação e as universidades que geraram as publicações. Realizando a leitura 
dos resumos e observando os seus objetivos, aproximando os semelhantes, observaremos também a quantidade de 
publicação e o ano publicado. 
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Os resultados mostram um aumento significativo das publicações sobre salas de leitura e bibliotecas como 
espaço de leitura. Também foi observado a existência de poucas publicações sobre salas de leitura considerando ser 
um assunto recente. Ao longo da década de 90 foram publicados três artigos relacionados ao espaço da biblioteca. E 
entre os anos 2000 e 2010 houve uma estagnação nas publicações tendo como principal tema entre estas décadas 
“Salas de Leitura”, visto que foi entre estes anos que o projeto político foi implementado. 

 

Universidades Publicações  

 
 
 
 
USP  

1- Polido, Nágila Euclides da 
Silva. Salas de leitura da rede 
municipal de ensino do estado de 
São Paulo: caminhos possíveis 
para redimensionar seu 
funcionamento' 01/07/2012 212 f. 
Doutorado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 
São Paulo Biblioteca Depositária: 
FEUSP  
Trabalho anterior à Plataforma 
Sucupira 

 

 
 
 
 
 
 
UFRJ 

1- PIMENTEL, CLAUDIA. Espaços de 
Livro e Leitura: um estudo sobre as 
Salas de Leitura de escolas 
municipais da cidade do Rio de 
Janeiro' 01/04/2011 264 f. Doutorado 
em EDUCAÇÃO Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO, RIO DE 
JANEIRO Biblioteca Depositária: 
Biblioteca do CFCH  
Trabalho anterior à Plataforma 
Sucupira 

 
2- Axer, Bonnie. UM CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO: MUDANÇAS NA 
CONFIGURAÇÃO DAS SALAS DE 
LEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO 
DE JANEIRO' 01/08/2012 185 f. 
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição 
de Ensino: UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO 
DE JANEIRO Biblioteca Depositária: 
UERJ/REDE SIRIUS/BIBLIOTECA 
CEH-A  
 

 
 
  
                        PUC - RJ 

1- Fonseca, Leda Maria da. Salas de 
Leitura-concepções e práticas' 
01/03/2004 169 f. Mestrado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 
Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: 
Biblioteca central da PUC  
 

 
 

Figura 1 – Publicações sobre Salas de Leitura listados no Capes. Período de 2004 a 2012. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
             Esboçaremos uma análise qualitativa dos dados coletados sobre os artigos publicados sobre Sala de 

Leitura observando as informações contidas nos resumos.  



153 
 

            A publicação feita pela Universidade de São Paulo, se trata de uma dissertação de doutorado, que tem 
como autora Polido, Nágila Euclides da Silva. Seu trabalho busca investigar a organização e o funcionamento desses 
espaços com legislação própria. Segundo o que a autora, desde sua implantação as salas de leitura vêm se adequando 
a diferentes propostas educacionais das gestões políticas vigentes, A questão-problema do trabalho investiga quais 
aspectos da organização e funcionamento das Salas de Leitura da Rede Municipal de Ensino de São Paulo podem ser 
redimensionados de forma a conceber ações de sucesso na maioria das unidades de ensino (PÓLIDO,2012, p. 23) 

           A Universidade Federal do Rio de Janeiro, conta com duas publicações de diferentes autores sendo 
eles Claúdia Pimental e Bonnie Axer. A publicação que tem como autor Bonnie Axer se trata de uma dissertação da 
linha de pesquisa de um grupo de estudos da universidade em questão denominado Currículo, Cultura e Diferença 
coordenado pela professora Doutora Elizabeth Fernandes de Macedo. A pesquisa foi organizada com base na análise 
documental nas resoluções e portarias que as Salas de Leitura foram regularizadas. O autor tem como objetivo 
entender o que é hoje as Salas de Leitura, como elas nasceram, como foi sua expansão e como se apresentam no 
Núcleo Curricular Básico Multieducação. A partir do que foi pesquisado, o autor busca então enunciar a produção e 
vivência dos currículos da Sala de Leitura. (AXER, 2012).  

             Claúdia Pimentel realizou um estudo sobre as Salas de Leitura presentes nas escolas municipais do 
Rio de Janeiro, seu trabalho se trata de uma tese de doutorado e tem como linha de pesquisa currículo e linguagem. 
Também foi realizada analise documental juntamente com observações de uma sala de leitura, entrevista com 
responsáveis pelo projeto e com professores da sala de leitura. O objetivo da autora era conhecer e analisar o projeto 
em todos os seus níveis, refletir sobre composição e organização do acervo literário e dos espaços e ambientes de 
livro e leitura a partir de estudo de uma sala de leitura polo refletir sobre o lugar que a literatura pode ocupar na 
escolarização da leitura, compreender as estratégias para gestão e formação de professores. Realizando este trabalho 
a autora revelou que as salas de leitura apesar das mudanças políticas administrativas apostam na composição dos 
acervos, na formação específica para o professor de sala de leitura e na formação do estudante leitor. (PIMENTEL, 
2011). 

          A PUC – RIO contém uma publicação sobre Salas de leitura, com o título “Salas de Leitura – Concepções 
e Práticas”, tem como autora Lêda Maria da Fonseca e se trata de uma dissertação para obter o título de Mestre em 
Educação. A dissertação o estudo foca nas salas de leitura da cidade do Rio de Janeiro e tem como objetivo analisar 
as atividades realizadas nesse espaço e as práticas com os textos literários, assim como a dissertação da UFRJ, 
analisou os documentos que regulamentam o projeto, porém verificou que que as Salas de Leitura deixam de ser um 
espaço especifico para praticas leitoras para se tornarem um espaço midiático. Percebeu durante entrevistas e análises 
com funcionários e o espaço, que as opiniões sobre o projeto divergem em relação a concepções e expectativas. 
(FÔNSECA, 2004).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Artigos Publicados sobre o espaço da biblioteca listados no Capes. 

Universidades  Publicações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USP 

MAYRINK, PAULO TARCISO. A BIBLIOTECA 
ESCOLAR BRASILEIRA: DA 
CARACTERIZACAO TEORICO-
ADMINISTRATIVA AO ESTABELECIMENTO 
DE DIRETRIZES E PADROES PARA SUA 
ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO' 
01/10/1991 193 f. Doutorado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: 
undefined  
 
MARTINS, ANA LUIZA. GABINETES DE 
LEITURA DA PROVINCIA DE SAO PAULO: A 
PLURALIDADE DE UM ESPACO ESQUECIDO, 
1847-1890' 01/11/1990 380 f. Mestrado em 
HISTÓRIA SOCIAL Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo 
Biblioteca Depositária: undefined  
 
Alonso, Claudia Maria Rodrigues. Biblioteca 
escolar: um espaço necessário para leitura na 
escola' 01/08/2007 143 f. Mestrado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo 
Biblioteca Depositária: FEUSP  
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Fonte: dados da pesquisa 

Steindel, Gisela Eggert. Dos espaços da leitura 
à constituição da instituição de leitura pública 
– conformação da biblioteca municipal de 
Jaraguá do Sul (SC): discursos e percursos 
(1937-1983)' 01/03/2005 2001 f. Doutorado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo 
Biblioteca Depositária: FEUSP  
 
 

 
 
 
UNB 

PEREIRA, MAYSA BARRETO ORNELAS. A 
BIBLIOTECA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: QUE 
ESPAÇO É ESSE?' 01/12/2002 111 f. Mestrado 
em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASÍLIA 
Biblioteca Depositária: BCE  
 
 

 
 
 
UNESP  

Guimarães, Janaína. BIBLIOTECA ESCOLAR E 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO À 
LEITURA: DE MUSEU DE LIVROS A ESPAÇO 
DE SABER E LEITURA' 01/08/2010 105 f. 
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO/PR.PRUDENT, Presidente 
Prudente Biblioteca Depositária: Faculdade de 
Ciências e Tecnologia - UNESP  
 

 
 
 
UFMT  

Garcia, Ligia Vieira. Biblioteca escolar: espaço 
cultural que pode contribuir para o processo 
de letramento.' 01/03/2007 213 f. Mestrado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, 
CUIABÁ Biblioteca Depositária: Biblioteca Central 
da UFMT e Biblioteca Setorial do IE/UFMT  

 
 
 
UFES 

Carvalho, Isabel Cristina Louzada. As 
bibliotecas universitárias e as novas 
tecnologias da informação: ampliando os 
espaços da comunicação pedagógica' 
01/04/2002 205 f. Mestrado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA Biblioteca 
Depositária: Biblioteca do INEP  
 

 
 
 
                              UFRN  

SOUSA, RUTILENE SANTOS DE. A 
BIBLIOTECA COMO CONTEXTO DE 
FORMAÇÃO DA CRIANÇA LEITORA: AÇÕES E 
SIGNIFICAÇÕES DE CRIANÇAS E 
PROFESSORAS' 01/10/2012 113 f. Mestrado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE, NATAL Biblioteca Depositária: 
BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE  

 
 
 
 
PUC – SP 

GOMES, DENISE PEDROSO. O Departamento 
Municipal de Cultura de São Paulo (1935-
1938): políticas de criação de bibliotecas e 
democratização de leitura' 01/04/2008 110 f. 
Mestrado em EDUCAÇÃO: HISTÓRIA, 
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Nas Figuras 1 e 2 podemos distinguir quais universidades produziram mais publicações sobre a temática. É 
notável que a existência de artigos publicados sobre salas de leitura é consideravelmente menor, não estando muito 
longe das publicações sobre a biblioteca e seu espaço visto que ambos são assuntos com maior interesse a partir dos 
anos 2000.  

A Universidade de São Paulo contém maior número de publicações sobre o espaço da biblioteca, totalizando 
quatro publicações sobra temática. A mais antiga é datada em 1990 se tratando de uma dissertação que tem como 
estudo os gabinetes de leitura da província de São Paulo na segunda metade do século XIX, levantando os vários 
significados que envolvem esse espaço cultural, entendido como lugar topográfico da memória coletiva. Trata-se de 
instituição que floresceu em núcleos urbanos de economia pujante, expressando a substituição dos valores da ordem 
escravocrata pelos da sociedade industrial emergente, sintoma da reordenação da sociedade e do espaço urbano. 
(MARTINS, 1990).  Seguindo a ordem cronológica a próxima publicação se trata de uma dissertação do curso de 
Biblioteconomia do autor Paulo Tarcísio Mayrink, foi realizado um estudo de campo que mostrava a situação de 
bibliotecas escolares em uma microrregião de São Paulo, sugerindo uma integração entre as bibliotecas públicas e 
escolares. (MAYRINK, 1991). Eggert Steindel (2005) investiga em sua dissertação o modo como uma base institucional 
de leitura pública (biblioteca) foi constituída num dado tempo e lugar. Para isso realizou uma análise documental em 
fontes impressas, públicas e fontes orais. O estudo adotou como princípios teóricos e metodológicos os fundamentos 
da História Cultural, atentando para uma das novas correntes historiográficas, a micro história, possibilitando apreender 
esta base institucional de leitura pública a partir de um jogo de escala das tensões entre o pequeno e o grande, entre 
o social e o cultural. Este jogo de lentes permitiu observar os diversos esforços demandados por essa comunidade na 
instalação de diferentes espaços de leitura ainda antes da criação jurídico-legal da Biblioteca Pública Municipal Rui 
Barbosa. (EGGERT -  STEINDEL, 2005). 

Alonso (2007) Em sua dissertação de mestrado, trabalha a biblioteca como espaço pedagógico, relacionando 
o espaço com a formação continuada do professor e a formação do leitor literário, utilizando comparações de planos 
políticos educacionais de outros países com enfoque no espaço pedagógico.  

            A Universidade Estadual de São Paulo, com autoria de Janaína Guimarães nos apresenta uma 
dissertação de mestrado que vinculada à linha de pesquisa “Políticas Públicas, Organização Escolar e Formação de 
Professores” da Unesp - Univ. Estadual Paulista. Tem como objetivo principal investigar se as políticas públicas de 
incentivo à leitura, especificamente o PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola), têm contribuído com o acesso 
à leitura; a formação de leitores; a dinamização da biblioteca escolar como espaço de saber e leitura. (GUIMARÃES, 
2010). 

          Garcia (2007) para sua dissertação de mestrado pela UFMT realizando observações e destaca em seu 
trabalho biblioteca escolar: espaço cultural que pode contribuir para o processo de letramento, que embora a biblioteca 
escolar seja marginalizada no sistema educacional, a ela é atribuída o papel de desempenhar principalmente no que 
diz respeito a duas categorias básicas: a educativa e a cultural. É agente de transformação do ensino; à medida que 
provoca mudanças pedagógicas na escola. 

         Carvalho (2010) traz em sua pesquisa, a relação da biblioteca como espaço formador do pensamento 
critico reflexivo que concebe o eixo escola – universidade, se trata de uma dissertação para obter o título de mestre 
pela Universidade Federal do Espírito Santo. No que tange à organização e à sistematização do conhecimento, 
buscando não somente as formas mais apropriadas para seu gerenciamento, mas também formas mais apropriadas 
para o gerenciamento do conhecimento que acumulam em seu acervo e para o atendimento de seus usuários ao 
focalizar o conhecimento e os espaços nos quais é possível acontecer sua socialização.  

          Gomes (2008) apresenta em sua dissertação de mestrado pela PUC – SP um estudo que procura 
compreender como as políticas públicas de criação de bibliotecas compõe repertórios e prescrevem práticas de leitura 
a partir da formação de acervos e busca entender a representação de democratização da leitura que o programa de 
expansão de bibliotecas públicas do Departamento Municipal de Cultura sustentava no período delimitado; bem como 
a representação que possuíam da formação de leitor. Sua pesquisa também buscou entender como a Biblioteca Infantil 
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se constituiu no espaço de materialização das práticas e dos rituais de leitura idealizadas pelo Departamento de 
Cultura. 

          A Publicação levantada pela Universidade Caxias do sul com autoria de Morgana Kich se trata de uma 
dissertação de mestrado está vinculada à linha de pesquisa Educação, Epistemologia e Linguagem do Programa de 
Pós Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O estudo discute práticas de mediação de 
leitura literária, a partir da perspectiva da educação, tendo como foco obras de literatura selecionadas pelo Programa 
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)/2008 para alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental. A investigação 
busca analisar o trajeto dessas obras no contexto escolar do município de Caxias do Sul/RS, especialmente nas 
bibliotecas dessas instituições de ensino, as quais se configuram como o espaço educacional que recebe o material 
do Governo e estão vinculadas ao docente que realiza a mediação (KICH, MORGANA. 2011). 

         Publicada pela Revista Agália nº 101, foi encontrada uma dissertação realizada na Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte. Pontes (1998) realiza uma reflexão sobre o papel da biblioteca no contexto escolar, 
tendo como foco as prioridades e o estado atual do seu acervo, a estudando como espaço atrativo para o interesse 
dos leitores.  
         
 

Temas Publicações 
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Salas de Leitura: Espaço Físico e Funcionamento. 

PIMENTEL, CLAUDIA. Espaços de Livro e Leitura: um 
estudo sobre as Salas de Leitura de escolas 
municipais da cidade do Rio de Janeiro' 01/04/2011 
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Figura 3 – Aproximação dos publicações levantadas por área tema.. 

Fonte: dados da pesquisa 

 
As salas de leitura foram criadas para que fossem uma atividade além da sala de aula, sendo vista como algo 

prazeroso para os leitores. Sendo assim as publicações levantadas, nos trazem informações desde os gabinetes de 
leitura existentes na época da província de São Paulo, bibliotecas e sala de leitura.  Na Figura 3 foi realizada por meio 
de tabela a aproximação por área tema de cada publicação estudada, foram agrupadas em três temas sendo eles: 
Salas de Leitura totalizando quatro publicações envolvendo universidades distintas no período de 2004 a 2012. 
Formação do Leitor com relação ao espaço totalizando cinco publicações por universidades distintas entre o período 
de 1990 a 2012 e políticas sobre Livro Leitura e Espaço que tem em seu total oito publicações, sendo três da 
Universidade de São Paulo, mesmo sendo do mesmo departamento não tinham relação com algum grupo de estudo 
ou orientador. A publicações englobam os anos de 1991 até o ano de 2008. 
 

Conclusão 
 
             Temos como objetivo de trabalho refletir sobre o conceito de leitura representado nos espaços de 

leitura, a partir de um levantamento das produções científicas que tematizem sobre o espaço da leitura e a sala de 
leitura defendidos nos últimos anos, disponíveis no portal de Dissertações e Teses da Capes - Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Definimos espaço de leitura como um ambiente em que podemos 
construir o gosto pela leitura, que contribui ativamente para a formação do leitor. Espaço pode ser entendido como o 
interior ou o exterior em que todos os seres estão inseridos e tem contato, o espaço tem relação direta com os sentidos, 
e a afeição pela leitura se relaciona fortemente com os sentidos. 

             Observamos graças ao levantamento feito no portal de Dissertações e Teses da Capes, que a maioria 
das bibliotecas escolares ou públicas apresenta um acervo desatualizado tanto para as crianças leitoras quanto para 
os professores que utilizam dos livros para seguir o currículo proposto. Pontes (2010), caracteriza as bibliotecas como 
um acúmulo de informações. Em sua dissertação a autora Kich (2011) afirma que o papel da biblioteca na construção 
do leitor precisa ser repensado no sentido literário. Podemos acrescentar a necessidade de se atualizar o espaço da 
biblioteca como forma de perpetuar o interesse pela leitura. Com relação as bibliotecas universitárias Carvalho (2010) 
a evidencia como instituição participante do processo que concebe a escola e a universidade a partir de uma postura 
crítico-reflexiva com a função de possibilitar o conhecimento e de criar condições para garantir um desenvolvimento 
humano. Trazendo os investimentos propostos em relação a seu espaço para que a comunidade a qual pertence possa 
ter pleno desenvolvimento da leitura. A leitura é considerada um processo de elaboração e verificação de hipóteses 
que levam à construção de uma interpretação. É justamente neste processo de leitura, descoberta e transformação da 
informação em conhecimento, que a biblioteca escolar surge como espaço rico em recursos e possibilidades 
(GUIMARÃES, 2010). 

      Em todos as publicações estudadas a importância da evolução da biblioteca e seus acervos é discutida. 
Como Martins (2006) havia mostrado antes, a leitura através dos sentidos revela um prazer singular, principalmente 
nas crianças que desperta a curiosidade. Rodrigues (2007) revela as políticas aplicadas para o espaço pedagógico, 
comparando com outros países tendo como exemplo o conceito de biblioteca escolar dos países que obtiveram 
sucesso em seus planos educacionais. É preciso dar sentido ao ensino de linguagem; da leitura e da escrita para que 
a biblioteca; necessariamente; exerça o papel de mediação entre o aluno-leitor e o letramento (GARCIA, 2007). Vemos 
então a criação das salas de leitura como espaços privilegiados de práticas leitora (FÔNSECA, 2004). Polido (2012) 
Caracteriza as salas de leitura, afirmando que apresentam heterogeneidades quanto a sua organização e 
funcionamento, mesmo sendo reguladas por legislação específica, advertem que na última década apontaram para um 
avanço quanto ao estabelecimento de critérios para organização do espaço e do acervo e uma orientação mais 
direcionada quanto às práticas a serem desenvolvidas. Quanto a formação do leitor, Pimental (2011) destaca a ênfase 
dada à livre escolha dos livros pelas crianças como prática privilegiada de leitura e de produção cultural das crianças. 
Foi encontrada em uma das dissertações levantada, o viés político que as salas de leitura carregam, tal viés se modifica 
juntamente com a política vigente, como já foi discutido as salas de leitura tem como objetivo a promoção da leitura, 
formação de leitores na escola, e como pano de fundo o diálogo constante com a comunidade. A partir da gestão de 
Eduardo Paes no Rio de Janeiro pode se considerar um acréscimo de objetivo as salas de leitura graças ao baixo 
rendimento e altos índices de analfabetismo que os alunos do estado se encontravam, diante disso as salas de leitura 
passam a também a ser responsáveis pela promoção da leitura textual, na qual vinculou as salas de leitura a um projeto 
educacional do governo: Rio: Uma Cidade de Leitores. Sendo as salas principais articuladoras do projeto. Podemos 
considerar uma visão ampliada do primeiro objetivo dado as salas de leitura, que funcionava como agrupamento de 
diversos saberes e linguagens, um lugar onde fosse possível a experimentação da leitura de forma contextualizada. 
(AXER, 2012). 
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FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO EM CONTEXTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: linguagem em diálogo 

Silvia Regina Pincerato Petrilli 

Introdução 
 

Este estudo discute sobre a importância da formação do leitor literário desde a Educação Infantil, 3 aos 5 anos, 
período em que a criança começa a frequentar espaços formais de educação infantil. Tem seu início a partir do 
momento em que a autora percebe, nos anos finais da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, a 
dificuldade das crianças em compreender enunciados discursivos orais ou escritos, ouvir histórias sem o apoio das 
imagens, saber ouvir e compreender comandos. 

Em 2016, junto a uma sala com 25 crianças de 3 anos, o estudo começa com o objetivo de acompanhar o 
desenvolvimento da linguagem verbal enquanto principal mediadora na formação dos conceitos na infância. O viés 
utilizado foi o da leitura, razão da pesquisa. Além de trazer apontamentos sobre o ensino e a aprendizagem, analisa 
a importância da mediação e da interação na formação do leitor literário na Educação Infantil.  

Para a organização e o acompanhamento de aspectos tão complexos do desenvolvimento do ensino e da 
aprendizagem infantil, a pesquisa se apoiou nos referenciais da abordagem qualitativa de ação-participante 
(THIOLLENT, 2004) por envolver todos os sujeitos do processo educacional: alunos, professora (pesquisadora), 
comunidade escolar e família. Utilizou instrumentos da pesquisa bibliográfica para aprofundamento dos conceitos e 
em campo acompanhou 25 crianças de uma sala de Educação Infantil desde o ano de 2016, em uma escola municipal 
da Rede Pública da cidade de Birigui, SP. Em campo utilizou também um questionário organizado pela própria escola, 
que auxiliou na composição do contexto de estudo. O questionário possuía 23 questões abertas e fechadas com o 
objetivo de conhecer sua comunidade e compor o Projeto Político Pedagógico com mais objetividade. Desse 
questionário socioeconômico e cultural foram utilizadas nesta pesquisa apenas 10 das 23 questões que melhor 
interessavam ao estudo. 

Ao longo da pesquisa foram planejadas várias ações pedagógicas a fim de que os aspectos do 
desenvolvimento da linguagem verbal e da mediação e interação na formação do leitor literário fossem observados: i) 
reuniões bimestrais com pais para sensibilização da importância da formação do leitor literário desde a infância, 
feedback e trabalho conjunto trazendo a ideia de continuidade de desenvolvimento dos alunos em parceria com os 
pais; ii) planejamento e replanejamento de ações para mudanças como inserção na rotina pedagógica de espaços 
vivos de leitura e escrita com foco na função social sem perder o princípio do lúdico e do brinquedo; iii) “Sacola da 
Tetéia”, “Livros que vão e que vem” com o objetivo de desenvolver a linguagem, a organização do discurso oral e da 
narrativa; iv) Leitura na biblioteca onde os livros são escolhidos por critérios (personagens preferidos, tamanho do texto 
escrito, imagens, título); v) Leitura pela professora em sala para aprender a desvendar os mistérios do texto; vi) 
diversidade de gêneros para ampliação de experiências leitoras; vii) exploração da linguagem escrita, oral, musical e 
corporal também foram utilizados como forma de comunicação e expressão. Todos os espaços foram vivenciados sob 
o acompanhamento e a intervenção da docente, constituindo-se em importante dimensão do processo de ensino e 
aprendizagem. 

Todo o processo foi fundamentado na perspectiva do desenvolvimento psicológico da teoria histórico-cultural de 
Vygotsky (2001) e nos pressupostos da linguagem de Bakhtin (2007) como processo enunciativo, dialógico, 
constitutivo da subjetividade.  



161 
 

 
1. Mediação simbólica em contextos de interação – a formação do leitor literário desde a Educação Infantil 

 
A partir dos anos de 1980, a leitura e a literatura infantil vêm se destacando nos debates educacionais e 

científicos, mesmo que de forma lenta, porém gradativa, principalmente no que diz respeito ao reconhecimento do 
gênero discursivo em contraste com os materiais comumente utilizados pela escola para ensinar e aprender.  

Na escola, os gêneros do discurso, de acordo com Dolz e Scheneuwly (2004), exigem novas posturas, 
vivências reais de interação, um agir linguisticamente pensado para ser consciente, lendo e produzindo a partir de 
práticas sistematizadas de linguagem escolares e extraescolares. 

Nessa perspectiva considerar o papel da mediação no processo de formação literária e da escola de Educação 
Infantil implica refletir sobre dois princípios:  1) o princípio dialógico da linguagem e da leitura ao estabelecer elos de 
interação entre leitor, texto, estética e autor na produção de novos significados; 2) a qualidade das vivências leitoras 
experienciadas por cada sujeito nas relações estabelecidas diante das concretudes que são agregadas à sua própria 
história de leitor literário. 

Considerar o princípio dialógico da linguagem e da leitura ao estabelecer elos de interação entre leitor, texto, 
estética e autor na produção de novos significados implica antes de tudo compreender que é por meio da atividade que 
o pensamento evolui, e é nessa evolução histórica que a consciência vai se produzindo.  

A linguagem, ferramenta capaz de transformar decisivamente os rumos da atividade do homem, aos poucos é 
capaz de transformar o desenvolvimento sociocultural responsável pela interação social (VYGOTSKY, 2001). Luria, ao 
tratar da linguagem e do pensamento aponta: 

 
linguagem o processo de transmissão de informação, que emprega recursos da língua. [...] em termos 
reais, a linguagem se apresenta em duas formas de atividade. Uma delas – transmissão da informação 
ou comunicação – requer a participação de duas pessoas: um falante e um ouvinte. A segunda forma 
de linguagem une falante e ouvinte em um só sujeito e, neste caso, a linguagem não é um meio de 
comunicação, mas um veículo de pensamento (LURIA, 1979, p. 61-62). 

 
Entendida como forma de pensamento e interação, é por meio da mediação entre os instrumentos físicos e 

simbólicos, construídos historicamente pelos homens, que as crianças no contexto social vão se apropriando das 
produções e objetivando novas formas de ser e agir no mundo.  

Na Educação Infantil, por meio das mediações, a criança aos poucos vai ampliando o conhecimento de mundo 
ao seu redor e, neste processo, funções psicológicas superiores como a percepção, a memória, a atenção, a linguagem 
e o pensamento vão se desenvolvendo. Com isso, a criança, em situações reais de vivência, passa a transformar esse 
processo, em sua fase inicial, em percepção categorial, intensificando o desenvolvimento da linguagem oral. 

A criança, aos poucos, nas mais diversas formas de expressão, vai ampliando significados constituídos nas 
suas estruturas psicológicas diante das formas de agir e pensar sobre as formas do mundo ao seu redor.  Para Vygotsky 
(2001), os significados são reflexos do pensamento e da linguagem, que dão espaços à construção dos conceitos, ato 
mais específico, único de pensamento na função generalizante. 

Neste percurso de construção de representações e significados, a linguagem oral e escrita vai se 
desenvolvendo e, com ela a leitura vai assumindo formas mais específicas de compreender o mundo a partir dos 
objetos da escrita nele veiculados.  

Neste sentido, os gêneros de circulação social assumem importante papel, pois é por meio de diferentes 
suportes, gêneros textuais, nos quais a linguagem escrita se materializa, que as relações históricas de apropriação e 
objetivação da cultura permitem que a criança vá alargando as experiências em situações que ela possa concretamente 
interagir. 

Considerar a leitura como processo social e discursivo, de acordo com Orlandi (2001), é ir além do fato de 
compreender um texto, pois o ato de ler implica na construção de sentidos para além do próprio texto, exigindo 
posicionamento crítico do sujeito, leitor atento e responsivo. 

Neste processo, o ato de ler envolve um processo de formação tipicamente humana, um compreender 
constituído de cooperação mútua (MARCUSCHI, 2010), não nos códigos da língua, mas na realidade das informações 
que autor e interlocutores desejam discutir ao construírem sentidos. Por essa razão, a leitura é entendida como um 
processo dialógico, cooperativo que envolve atitudes responsivas, ativas, capazes de inter-relacionar o leitor, o escritor, 
o texto e os contextos de produção, discussão e circulação no processo de construção de sentidos. 

De acordo com Bakhtin (2007), o processo de cooperação envolve a observância de práticas dialógicas 
envolvidas entre sujeitos de consciências que é preciso compreender. Neste aspecto, as trocas discursivas entre o eu 
os outros possibilitam a elaboração de enunciados e de enunciações que se concretizam a partir da compreensão dos 
atos interlocutivos entre os sujeitos que se comunicam transformando a sala de aula num espaço real de dialogia da 
linguagem. 

Na formação do leitor literário é preciso considerar a complexidade das inter-relações a serem estabelecidas 
entre escrita, oralidade, demandas cognitivas das crianças e os modos de produção dos gêneros, ensino e 
aprendizagem. Assim, o professor, ao inserir a criança na cultura da leitura e da escrita, precisa pensar formas de 
promover a inserção, interação e mediação entre todos estes elementos. 
 

2. Contextos diários de formação do leitor literário na Educação Infantil: a mediação da leitura e 
enunciados literários 
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A pesquisa começou em 2016 e se estende até 2018 com os mesmos alunos com o objetivo de acompanhar 

mais atentamente o desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Neste processo ao se deparar com a 
necessidade de dialogia dos processos de compreensão dos enunciados buscou-se desvendar outro elemento também 
importante que é o contexto sociocultural de origem das crianças e de suas famílias a fim de evidenciar hábitos, 
práticas, valores que compõem o mundo e as práticas de leitura. Para isso buscou-se respostas, como já apontado, 
em questionário produzido pela escola fortalecendo a ideia da importância da leitura na vida social, individual e cultural 
dos sujeitos. Por vivermos num mundo onde a leitura e a escrita faz parte do dia-a-dia das relações exige-se desde a 
infância a preocupação com o desenvolvimento da aquisição do hábito de leitura a fim dele participarmos.  

De acordo com Freire (1993) a leitura inicia-se no próprio contexto sociocultural a partir de ideias que fazem 
do conhecimento de mundo e que vão se aprofundando de acordo com seu desenvolvimento.  

Neste sentido, as famílias do contexto da pesquisa afirmam possuir hábitos de leitura (68%), no entanto, ao 
serem questionados sobre o que leem 80% evidenciam ler livros infantis, 40% a bíblia, 32% textos da internet e 12% 
notícias de jornal. Nota-se que grande parte das leituras realizadas (80%) incide sobre aqueles livros literários 
encaminhados pela escola para casa. Outros 40% que indicaram ter o hábito de ler a bíblia justifica-se pelo fato de que 
36% do total da classe são evangélicos, 48% católicos e 16% demais religiões ou nenhuma.  

De acordo com Bamberger (1991) incentivar a leitura nos diferentes espações de participação social, favorece 
a remoção de barreiras educacionais de que tanto se fala, possibilitando a promoção do desenvolvimento da linguagem 
e do exercício intelectual aumentando as possibilidades de participação social dos indivíduos. 
 Os pais e as mães das crianças possuem diferentes níveis de formação acadêmica e exercem as mais variadas 
profissões na cidade como médico, professor, advogado, contador, administrador de empresa, funcionários públicos, 
assistentes financeiros, farmacêutico, calçadista, lojista, vendedores, bancário, lavrador, do lar, etc.  
 

 
 
 

 
 

 
Contexto rico de possibilidades e potencialidades para o enriquecimento dos hábitos de leitura, que, de acordo 

com Zilberman (1999), as crianças desde muito cedo, ao se habituarem a tipos, espaços ou diferentes experiências 
em casa e/ou na escola de livros e leituras, desenvolverão com mais rapidez a habilidade leitora e, na fase adulta, 
terão mais prazer com esse ato, sendo capazes de ler e escrever mais facilmente. 
 As experiências de leitura possibilitadas ao longo do projeto em parceria escola e família, inicialmente com o 
contato oral onde professora e família, por meio da voz, liam gêneros literários diversos na sala de aula, na biblioteca 
e outros espaços da escola, antes de dormir, durante o dia, no escritório, na mesa da cozinha, no sofá da sala, etc., 
foram fatores estimulantes do pensamento, ampliando o vocabulário, a imaginação e a criatividade. Aos poucos, tais 
experiências foram dando espaço para a necessidade de leitura autônoma, das crianças já alfabéticas que, estimuladas 
a querer desvendar os mistérios dos livros, ultrapassaram as barreiras da língua explorando o texto, o gênero na sua 
complexidade como um todo. 

Neste contexto, constata-se a importância de o professor e da escola em desenvolver o gosto e o prazer pela 
leitura, tornando os estudantes capazes de compreender diferentes gêneros textuais que circulam na sociedade, de 
modo a formar leitores competentes e autônomos, contribuindo para a sua inclusão e interação na sociedade. Tal 
capacidade é instrumento valioso de apropriação de conhecimentos do mundo ao redor, ampliando vocabulário, 
alimentando o pensamento crítico e reflexivo que possibilitam o contato com diferentes experiências no mundo.  

NÍVEL DE ESCOLARIDADE DAS 
MÂES

Fund compl

Médio incomp

Médio Comp

Sup incomp

Sup completo
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Na pesquisa, observamos que as vivências com gêneros no espaço da sala de aula se configuraram em trocas 
e interações sociais, veiculando conteúdos sociodiscursivos, estruturais e linguísticos, onde construções inter e 
intrasubjetivas foram compartilhadas por meio de estratégias de leituras diversificadas (VIGOTSKI, 2001).  

Neste aspecto é importante considerar que a escolarização é um processo importante que encadeia situações 
de uso da linguagem e se reveste, necessariamente, da dimensão interativa da linguagem. Lugar que envolve 
negociações de papéis e processos comunicativos, conteúdos veiculados, ações, enfim, subjetivações apropriadas no 
decorrer das interações das crianças em sala de aula. 

Observamos, ainda, que a leitura dos gêneros em sala de aula necessita de um conjunto de decisões que o 
professor precisa considerar, dentre elas, as características das situações de interação, as aptidões e capacidades 
iniciais dos alunos e as características próprias da obra literária (gênero literário), objeto de conhecimento com 
características próprias.  

Ao longo de mais de dois anos de acompanhamento das ações de leitura literária planejadas junto aos alunos, 
que ocorreram em espaços internos e externos à sala de aula, novos elementos sobre o trabalho com a linguagem 
nesses diferentes espaços educativos têm indicado o esforço em se tentar responder às vozes das enunciações que 
fluem das apropriações da linguagem literária assumidas pelas crianças. Observa-se no cotidiano das práticas que: 
 

A leitura literária é uma importante via de construção do conhecimento e desenvolvimento humano, já 
que interfere na estrutura de pensamento, nas relações sociais e proporciona aos sujeitos em contato 
com ela a ampliação de sua capacidade linguística. Se o homem é constituído pela linguagem e na 
linguagem, a literatura vem a ser um elemento fundamental para sua constituição, pois ela é capaz de 
atravessar os leitores e alterá-los, não só cognitivamente, mas também afetiva e linguisticamente 
(CORSINO, 2014, p. 265). 

 
A literatura, enquanto porta da cultura da dimensão histórica do humano, abre-se compreensivelmente para a 

criança conectando-a à história social mais ampla, mobilizando forças capazes de torná-la única e reinventar a sua 
própria história. O papel do professor a partir de contextos de leitura literária é motivar a criança, na articulação entre 
escuta e fala, escuta e compreensão, provocar pensamentos participantes, ativos, críticos e criativos.  

As práticas a que este estudo se refere, contrariam àquelas de modelo “tradicional”, onde o professor em roda 
com os alunos faz a leitura, apresenta as imagens, empobrecendo a fala das crianças, a ampliação da linguagem e a 
construção do pensamento. 

A leitura literária exige tempo de reflexão e espaço para conhecer e apreciar sua forma e conteúdo para além 
da ideia de atividade escolar, de aceleração para trabalhar um conteúdo ou desenvolver uma habilidade, 
superficialidade e ativismo escolar. De acordo com Souza e Simões (2011), não pode ser entendida como espaço de 
lazer, mas fruto da construção humana, experiência de cultura, direito de conhecer pelo mundo da arte, da imaginação, 
da pluralidade, das diferenças e não como consumo, produto de um mundo voraz e consumista. 

Conhecer o mundo pelo viés da leitura literária desde a infância implica ler de diferentes formas, em tempos 
diferentes, referenciar-se na cultura letrada da escola, do professor, não perder de vista os objetivos da escola, contudo, 
participar de experiências vivas de significados formativos. 

No estudo, os espaços mantiveram o princípio da vivência sob o acompanhamento e a intervenção da docente, 
constituindo-se em importante dimensão do processo de ensino e aprendizagem. Isso porque para Bakhtin (1996), o 
ato responsivo é “um ato do vivido real em mim” que completa a existência do outro e me convida ao diálogo inquieto 
do mundo. Na literatura, os diálogos de um refletem no outro, em diferentes práticas leitoras, problematizadas pela 
professora permitindo o acesso livre da criança ao texto literário, fazendo suas escolhas das obras, as formas de 
enfrentamento do discurso ficcional e como os processos de leitura da literatura vão constituindo o leitor infantil. 
 
Conclusão 
 

Com o objetivo de discutir a formação do leitor literário desde a Educação Infantil, mais especificamente dos 3 
aos 5 anos, período em que a criança começa a frequentar espaços formais de educação infantil, o estudo se apoiou 
na teoria histórico-cultural de Vygotsky e nos pressupostos de Bakhtin (2007) sobre a linguagem como processo enunciativo, 
dialógico, constitutivo da subjetividade.  

Constatou-se que a formação do gosto literário desde a Educação Infantil ocorre pela qualidade das vivências 
que a criança tem, pelas relações que estabelece com os gêneros escritos, pela sua própria história de leitura que é 
tecida por inúmeras e importantes vivências que precisam ser conhecidas para serem ampliadas.  

A leitura literária no contexto escolar, lugar em que as práticas de leitura sistematicamente acontecem, precisa 
acontecer de forma a desafiar os alunos a dialogar com o texto, a construí-lo e a desconstruí-lo, agir ativamente sobre 
ele, construindo significados em interlocução com outros textos e contextos, temas e situações que possibilitam o 
gênero.  

Nessa perspectiva, a criança inserida num processo infinito de relações do homem com outros homens, com 
o mundo, com as coisas, com o conhecimento, o pedagógico situa-se como agente mobilizador de diálogos, de 
possibilidades interlocutivas de apropriação da leitura literária na Educação Infantil. 
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Introdução 

 
Na contemporaneidade, percebemos cada vez mais a necessidade de ampliarmos o olhar sobre a literatura, 

especialmente por a reconhecermos como um direito humano e perceber a sua importância na formação cultural, social 
e identitária dos leitores. Todorov, ao falar sobre o que pode a literatura, nos diz que 

 
A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos, nos 
tornar ainda mais próximos de outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor 
o mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados com alma; 
porém, revelação do mundo, ela pode, também, em seu percurso, nos transformar a cada um de nós a 
partir de dentro. (TODOROV, 2009, p.76-77) 

 
Assim, o artigo proposto pretende discutir sobre as potencialidades da literatura e a importância de agregar 

textos literários que contemplem as especificidades do negro, do indígena, das mulheres, entre outras. Dessa forma, 
este texto se volta para o estudo sobre o trabalho com a leitura literária nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no 
intuito de propor reflexões sobre a formação de professores e sobre seu papel na construção de leitores críticos e 
atentos ao seu contexto. Acreditamos que atividades formativas na área da leitura literária podem auxiliar os docentes 
a dialogarem com a integralidade humana, auxiliando-os a se perceberem como agentes responsáveis por 
transformações sociais, repensando constantemente sobre o papel da literatura na construção identitária dos discentes. 

Entendemos que falar de literatura nas escolas brasileiras exige compreender também o contexto histórico no 
qual se inscreve essa discussão. Conforme Zilberman (2005), no final do século XIX, o surgimento dos primeiros livros 
infantis veio para atender às solicitações, indiretamente formuladas, de um determinado grupo social emergente, uma 
classe média urbana em ascensão. A predominância de autores homens e europeus traz, embutido nos livros, um 
padrão de beleza e moral a ser seguido. Nos livros, principalmente nos dos contos de fada, observa-se a relação entre 
ética/estética, beleza/bondade e um ideal imposto do bom e do belo reforçado pelas imagens da princesa, do príncipe, 
do bruxo, dos monstros, do serviçal. Observamos que nos contos de fada, como por exemplo, os transcritos pelos 
irmãos Grimm, as princesas são loiras, consideradas belas, solitárias, indefesas e há a necessidade de que um príncipe 
as salve de alguma situação desconfortável, terminando a história com casamento e a frase clássica “foram felizes 
para sempre”. Esse roteiro simples e, ao mesmo tempo, complexo cria em nosso imaginário estereótipos diferentes do 
que somos44 e não é incomum encontrarmos crianças, especialmente as negras, com baixa autoestima, por não se 
adequarem a um padrão de beleza apresentado nas histórias que são contadas no contexto escolar. Ainda de acordo 
com Zilberman (2005), a literatura, por um lado instiga a imaginação por meio de criação de cenários, inventando 

                                                           
44Destacamos aqui que o estado da Bahia (contexto em que se inscreve essa discussão) é um dos mais negros do país (80,3% da 
população é considerada negra) e as mulheres são, por muitas vezes, matriarcas, responsáveis pelo sustento das famílias com 
apoio de amigos e familiares e nem sempre de um companheiro, desmistificando assim a figura do “príncipe encantado” como 
salvador. Dados estatísticos disponíveis em: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/na-bahia-negros-ganham-quase-40-
menos-do-que-brancos/ acessado em 28/05/2018. 

http://www.ual.es/alabe
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/na-bahia-negros-ganham-quase-40-menos-do-que-brancos/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/na-bahia-negros-ganham-quase-40-menos-do-que-brancos/
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pessoas, lugares e enredos; já por outro precisa também contar histórias em que os leitores se reconheçam nos 
personagens criados pelo escritor. 

Dessa forma, apesar de não negar a importância de se trabalhar com a chamada literatura clássica nas escolas, 
entendemos a necessidade de problematização em torno destas tensões, já que é inegável  que elementos da cultura 
africana, afro-brasileira, rural e indígena, das relações de gênero e de toda nossa diversidade estejam presentes na 
literatura, pois eles contribuem para a visibilidade de outro imaginário sociocultural, baseado no princípio da diversidade 
cultural e da pluralidade, das africanidades, das ruralidades e da multiculturalidade, essenciais para a concepção da 
identidade do povo brasileiro. Precisamos transformar os estereótipos em narrativas completas que nos cercam, para 
proporcionar a construção de uma identidade positiva acerca da negritude, dos sujeitos do campo, dos indígenas, das 
diferentes mulheres, reconhecendo as matrizes culturais que formam a nossa nação. Acreditamos que, assim, 
ampliaremos as discussões que valorizem a literatura num sentido mais amplo, como o defendido por Candido (2011), 
que a vê como um direito humano, uma necessidade universal, uma manifestação de todos os homens, em todos os 
tempos, em todos os níveis da sociedade.  

Desse modo, neste artigo trouxemos reflexões iniciais sobre a importância de refletir e ressignificar a literatura 
trabalhada nas escolas. Em seguida, lançaremos algumas discussões teóricas sobre a formação identitária do leitor 
pelo viés literário. A seguir, apresentaremos a metodologia desenvolvida para a construção deste trabalho. 
Posteriormente, mostraremos os achados da pesquisa de campo e algumas discussões sobre eles. Por fim, traremos 
algumas reflexões decorrentes do estudo, bem como apontaremos caminhos possíveis para ampliar o trabalho com as 
literaturas contemporâneas nos espaços escolares. 

 
1. A literatura e a formação identitária do leitor45 

 
A literatura, conforme Cândido (2011), deve ser um bem indispensável na vida do ser humano. A leitura literária 

nos auxilia a compreender os diversos sentimentos que integram os seres humanos. Leva-nos a enxergar paradoxos, 
subjetividades e modos de apresentar o mundo com os contextos reais e imaginários que nos constituem como gente. 

Como nos reporta Lajolo (2005, p.15) “Ou o texto dá um sentido ao mundo, ou ele não tem sentido nenhum. E 
o mesmo se pode dizer de nossas aulas”. Assim, entendemos que os textos trabalhados em sala devem trazer/fazer 
sentido de mundo para os leitores, sendo estes atraídos para o mundo da leitura, leitura esta que dialogue com suas 
realidades e que também possibilite o trabalho com a imaginação de forma criativa e inovadora. Assim, é necessário 
que se estabeleçam diálogos com os contextos e vivências dos discentes, tornando assim o trabalho com a literatura 
amplamente educativo.  

Nós professores e pesquisadores da educação precisamos pensar em estratégias com objetivos de melhorar 
o interesse pela literatura na escola, estreitando reflexões a partir da relação entre texto e leitor para que haja interação 
e construção de comportamentos leitores. Cabe, ainda, ressaltar que a sala de aula é um ambiente privilegiado para 
desenvolver o gosto pela leitura e promover um diálogo entre o livro infantil (literatura) e o leitor mirim. 

O aluno precisa perceber que através da leitura de um texto literário conseguimos imaginar, sentir, questionar 
e criar diversas possibilidades de leitura do mesmo texto e entender que, através deste, podemos confrontar e 
relacionar as leituras realizadas com os contextos que vivenciamos. 

Zilberman (2003) enfatiza a importância de se aprender a ler, para que o leitor ascenda instrucional e 
socialmente, caminhando para o sucesso, possibilitando ao professor pensar num trabalho em que o aluno alcance 
desenvolvimento num âmbito pessoal, social e cultural. 

É importante ressaltar que os livros infantis estão também repletos de textos imagéticos que apresentam 
imagens estereotipadas de princesas, príncipes, que ainda, infelizmente, representam um padrão de beleza europeu 
e geram, por vezes, uma negação identitária dos discentes. Munanga, (2004) nos diz que a identidade negra pode se 
constituir numa identidade frustrada e aderir ao ideal do branqueamento da nação, negando, assim, a sua condição 
[de ser negro]. Essas representações nos remontam ao que Candau e Oliveira (2010) chamam de colonialidade do 
Ser, que, no contexto de histórias infantis, diríamos que nega à população negra, feminina e indígena um papel 
protagonista, naturalizando padrões preconceituosos de subalternidade, de apatia, de beleza, de papéis sociais, entre 
outros. 

Muitas das literaturas que marcaram a nossa infância (alguns livros de Monteiro Lobato, por exemplo) 
apresentam uma concepção estereotipada e discriminatória com relação às pessoas negras, aos sujeitos do campo e 
às mulheres, o que interfere, do nosso ponto de vista, na formação identitária das crianças.  

Obviamente, ao tecermos essas considerações sobre Monteiro Lobato, não queremos minimizar a importância 
da sua obra, especialmente no que se refere à construção de uma literatura infantil brasileira. Porém, é necessário um 
olhar mais atento e crítico para essas e outras obras literárias, especialmente pensando na possibilidade de ampliação 
de repertório de leituras e de conhecimento de novos padrões de existência feminina, rural, indígena, negra. Assim, 
consideramos de fundamental importância o trabalho com leituras literárias que apresentem princesas emancipadas, 
negros e negras como reis e rainhas, indígenas como protagonistas de sua história e detentores de vários saberes. 
Gomes (2007, p.17) nos diz que “Do ponto de vista cultural, a diversidade pode ser entendida como a construção 
histórica, cultural e social das diferenças”. Assim, o trabalho de reconhecimento dessas diferenças respalda-se na 

                                                           
45 A pesquisa, num âmbito maior, pretende abordar as diversidades, como as questões referentes às masculinidades, às pessoas 
com deficiências, às sexualidades, aos indígenas, às ruralidades etc. No entanto, para este artigo, vamos discutir, prioritariamente, 
as questões referentes à construção da identidade feminina e negra. 
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concepção de educação que guia as nossas conduções pedagógicas e expõe o modo como lidamos com as 
diversidades.  Acreditamos que o trabalho com essa literatura diversa no ensino fundamental é um passo inicial e 
importante para que a sociedade valorize as diversidades de gênero, étnicas, rurais, entre outras.  

Acreditamos, assim como Geraldi, que “É devolvendo o direito à palavra – e na nossa sociedade isso inclui o 
direito à palavra escrita – que talvez um dia possamos ler a história contida, e não contada, da grande maioria que hoje 
ocupa os bancos das escolas públicas." (GERALDI, 2001, p.131). A fala de Geraldi nos aproxima de Boaventura de 
Souza Santos (2010), no que se refere à construção de Epistemologias do Sul, de dizeres científicos e, por que não, 
literários, voltados para os contextos em que estamos inseridas, o fazer e o dizer das histórias escritos por nós mesmas. 

Assim, a formação de novos leitores passa pela escrita e difusão de histórias que dialoguem com a nossa 
realidade e ressignifiquem os papéis dos personagens, construindo, assim, enredos, lugares, épocas em que a riqueza 
da diversidade habite o imaginário das crianças a partir do universo dos livros infantis. 

 
2. Percursos metodológicos  

 
 Para a realização deste trabalho, optamos por fazer uma pesquisa de campo em duas escolas da rede 
municipal, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas cidades de Mutuípe e Amargosa, no estado da Bahia. Nos 
limites deste artigo, não iremos fazer longos detalhamentos sobre a pesquisa de campo, mas sim, ressaltar que 
buscamos ouvir os sujeitos docentes e discentes com seus falares, desejos, saberes e afetos. Sendo assim, foi possível 
refletir sobre os trabalhos com as literaturas em sala de aula. 

Este trabalho também é resultado de leituras literárias e discussão a respeito de autores que abordam a 
literatura. O estudo foi realizado em conjunto com duas professoras do segundo ano do Ensino Fundamental e vinte e 
três alunos, e foi feito um mapeamento de acervos em duas bibliotecas escolares. Esta pesquisa proporcionou 
conhecer o trabalho que é desenvolvido com a literatura em sala de aula e também saber quais livros literários estão 
presentes no contexto pesquisado. Durante a pesquisa de campo também foram feitas entrevistas com alunos e 
professores, permitindo, assim, conhecer a quais literaturas estes têm acesso, quais leituras chamam a atenção dos 
discentes, com quais personagens se identificam e o que cada um aprende a partir dos textos lidos. 

  
3. O trabalho com literatura na escola: o que dizem professores e alunos?  

 
A realização das entrevistas semiestruturadas como instrumento de pesquisa de campo foi de grande 

relevância para entendermos o que os professores e alunos das salas observadas pensam em relação aos textos 
literários que são lidos naqueles contextos escolares. Esse instrumento de coleta de dados para a pesquisa possibilitou 
diálogos com os sujeitos pesquisados e nestes foi possível construir conhecimentos juntamente com eles e conhecer 
percepções sobre a literatura utilizada nessas escolas.  

Nestes diálogos, cada criança disse quais as histórias literárias que mais lhe agradavam. Elas disseram que 
gostam muito de ouvir histórias e, no caso das que já sabem ler, ressaltaram que liam muito, o que é, para nós, 
pesquisadoras, muito gratificante, já que demonstra o interesse das crianças e o prazer que elas sentem em relação 
às leituras das histórias. Os que ainda não sabem ler fluentemente, disseram que alguns de seus parentes, ou até 
mesmo a professora, leem os livros infantis que mais chamam sua atenção. Ressaltaram que algumas das histórias 
lidas despertam sentimentos, dos mais variados possíveis, lições para refletir, enredos que emocionam, que os deixam 
tristes e também alegres. 

Durante a entrevista foi possível notar que a maior parte das crianças prefere as histórias clássicas, sendo que 
as mais destacadas foram: Branca de Neve, Cinderela, A bela adormecida, Três porquinhos, Chapeuzinho Vermelho; 
O patinho feio, João e o pé de feijão e A turma da Mônica. Abaixo temos alguns trechos das falas dos alunos ressaltando 
as histórias que se destacaram: 

 
Aluno A: ... Eu sei ler e gosto muito de ler. As histórias que eu mais gosto é Cinderela e Chapeuzinho Vermelho. [...] Eu 

gosto da Cinderela porque ela é legal. O vestido, o sapato, o cabelo é bonito. O cabelo dela é liso! 
Aluno F: ... Eu não sei ler, Pró, mas eu gosto de ouvir as historinhas. [...] A historinha que eu mais gosto é a Bela e a Fera, 

porque é boa. [...] eu queria ser a bela, porque ela é uma princesa e é bonita! 
Aluno Y: ... Pró, eu gosto de Chapeuzinho poder falar com estranhos... vermelho, Rapunzel porque essas historinhas são 

legais. [...] eu quero ser a Rapunzel, porque ela tem o cabelo grande, a Chapeuzinho porque ela é bonita. 
Aluno G: Pró, eu gosto da Turma da Mônica, quem lê para mim é minha irmã. Gosto porque aprendi que devemos andar 

sempre limpos, e não ser malvado. 
Aluno H: Gosto de ler, não sei muito, Pró, mas gosto, todo dia vou na biblioteca e pego um livro, a que eu gosto mais é 

‘João e o pé de Feijão’. Eu queria ser João, ser rico. 

 
As falas acima nos alegram por percebermos que estudantes do ensino fundamental se interessam pela leitura 

literária, leem e dialogam com as leituras contadas no contexto escolar. No entanto, é perceptível que os alunos 
pesquisados têm maior acesso aos textos literários clássicos, que não trazem explícitas questões de gênero, rurais, 
indígenas, africanas ou afro-brasileiras. Também podemos perceber, a partir das falas, que essas histórias reforçam o 
padrão de beleza como, por exemplo, o cabelo liso e comprido. Assim a criança já começa a compreender os valores 
passados pelo texto lido, o que poderá refletir na sua formação identitária. Diante disso, é possível perceber, ainda que 
timidamente, o potencial de influência que a literatura tem na formação de conceitos. Sobre a relação entre literatura 
infantil e a formação identitária da criança, Mariosa e Reis (2011) nos dizem que: 
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A construção da identidade da criança é algo que vai passar inevitavelmente pelos referenciais que 
forem a ela apresentados. Neste aspecto, destacamos principalmente, os brinquedos, os personagens 
de desenho animado e as histórias infantis (p.42). 

 
Assim, pode-se notar que é de suma importância apresentar a essas crianças referenciais que dialoguem com 

quem elas são e que valorizem sua cultura, beleza e crenças, sem deixar de apresentá-las a relevância do respeito ao 
que é diferente dela, ou da cultura na qual ela está inserida. Acreditamos que, assim, a formação identitária pode 
acontecer num exercício de respeito ao outro, na empatia e no fortalecimento das relações de alteridade.  

Pensando agora no diálogo com as professoras, procuramos conhecer a qual acervo literário elas têm acesso, 
como elas trabalham a literatura com os seus alunos, qual o valor que elas pensam ter esses textos para a formação 
identitária dos alunos e se a escola trabalha com projetos voltados para a literatura. Apresentaremos abaixo algumas 
falas das professoras que dizem respeito a esse trabalho com as diversas leituras literárias nas escolas. 

 
Professora W: ... Oh, eu tenho acesso ao acervo da sala – os livros são separados por turma – e aos livros que ficam na 

escola e também alguns que eu tenho em casa. [...] Eu tenho acesso aos livros que trazem essas questões rurais, de 
gênero, e africanas por conta de que a coordenação pedagógica sempre traz quando os temas são trabalhados... nas 
turmas... e tenho alguns livros em casa, somente da cultura africana e indígena, mas tenho mais acesso aos livros 
tradicionais. [...] Eu trabalho a literatura no momento da rodinha, tem a leitura deleite, onde eu trago sempre temas, ou 
relacionados a algum conteúdo que está sendo trabalhado ou algum tema pertinente. E também tem os... as sequências 
didáticas, que são organizadas pela secretaria. [...] Eu acho que a literatura contribui para a formação identitária do aluno, 
sim. É muito importante porque através da literatura ele se identifica, ele identifica o ambiente em que ele vive, a sua cultura, 
a sua família... 
Professora P: Acredito que o trabalho com a Literatura tem um papel importante no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. Através dela, a mesma descobre um mundo além do real, o imaginário, que além de aprender 
brincando, através dos contos de fadas, a criança desperta o interesse pela leitura e assim facilita o seu desenvolvimento 
cognitivo, social e emocional. 

 
Quando questionada sobre o acervo literário a que tem acesso, a professora P, destaca: “Tenho mais acesso 

ao das Leis 10.639 e 11.645 e algumas literaturas que abordam a questão do negro”. 
Podemos perceber, através da fala das professoras, que as literaturas contemporâneas, aos poucos, adentram 

no universo escolar. No entanto, a predominância de leituras ainda é das histórias tradicionais já apontadas nas falas 
das crianças, que aliás em nossos diálogos mencionaram apenas os contos clássicos. Neste aspecto, destacamos 
como é necessário um olhar aguçado do docente sobre o trabalho com as diversidades, no intuito de perceber a 
importância dessas discussões, transversalizarem as práticas em sala de aula e fomentarem a formação de 
professores. Gomes (2007) nos traz uma reflexão muito pertinente sobre a realização desses trabalhos nos currículos 
escolares: 

 
Por isso, a inserção da diversidade nos currículos implica compreender as causas políticas, econômicas 
e sociais de fenômenos como etnocentrismo, racismo, sexismo, homofobia e xenofobia. Falar sobre 
diversidade e diferença implica posicionar-se contra processos de colonização e dominação. É perceber 
como, nesses contextos, algumas diferenças foram naturalizadas e inferiorizadas sendo, portanto, 
tratadas de forma desigual e discriminatória. É entender o impacto subjetivo destes processos na vida 
dos sujeitos sociais e no cotidiano da escola. É incorporar no currículo, nos livros didáticos, no plano de 
aula, nos projetos pedagógicos das escolas os saberes produzidos pelas diversas áreas e ciências 
articulados com os saberes produzidos pelos movimentos sociais e pela comunidade. (p. 25) 

 
   Assim, pensar em uma literatura que chamaremos aqui de mais inclusiva passa por um entendimento sobre a 
necessidade de mudanças de posturas discriminatórias e sempre problematizar os textos que são trabalhados em sala 
de aula, seja nas atividades de fruição literária ou nas de explanação de conteúdos mais focados no aprendizado em 
outras áreas do conhecimento. 

O diálogo com as professoras também nos permitiu ver e conhecer a realidade do acervo a que estas têm 
acesso, desde a escola até o acervo pessoal. Tanto em relação aos livros da escola quanto aos que elas têm em casa, 
são poucos os que tratam de questões rurais, de gênero, indígena, africanas ou afro-brasileiras, e esse dado fica nítido 
quando o acervo da escola é visitado e encontramos, de fato, poucos livros que tratem de tais questões. Esse dado é 
um tanto quanto preocupante, já que a formação identitária e cultural dos alunos pode ficar comprometida se estes não 
se reconhecerem nas histórias que ouvem e isso pode acarretar a reprodução de preconceitos. Isso não quer dizer 
que as histórias clássicas não devem ser acessadas por essas crianças. Contudo, esse acervo precisa ser expandido. 
Vale ressaltar que nas escolas foram encontrados também livros que retratam as questões culturais, rurais e afro-
brasileira, embora em pequena quantidade, e estes não foram trabalhados em sala de aula, nem foram mencionados 
pelos sujeitos enquanto durou esta pesquisa. 

Foi possível notar, no contexto pesquisado, que, apesar de as professores buscarem ampliar um repertório 
literário que trate da nossa diversidade cultural, as literaturas trabalhadas em sala e que compõem o acervo das 
bibliotecas não são, em sua grande maioria, literaturas que visam a formação de construções do sujeito negro, do 
campo, das periferias, por se tratar de literaturas com personagens europeus e de cor branca. Como afirma Mariosa e 
Reis (2011, p.49), “torna-se fundamental a implementação de um currículo que contemple todas as tradições, culturas 
e referenciais simbólicos que constituem a cultura brasileira, com destaque para um diálogo com as africanidades”. 
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Vale aqui destacar que a Lei 10.639/03, que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, 
ressalta a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira, legitimando assim o trabalho com literatura 
sobre essa temática. 

As partir das discussões apresentadas, podemos perceber a necessidade de ampliação do debate sobre 
literaturas que agreguem os enredos e novas histórias sobre a mulher, os negros, os indígenas, sobre nossas 
diversidades. 

 
Considerações finais 
 

É necessário destacarmos que esta pesquisa encontra-se em fase inicial e este texto se constitui como a 
primeira publicação decorrente desse estudo. Assim, os resultados apresentados são preliminares. Destes, podemos 
destacar que é necessária uma ampliação do repertório literário nas escolas, especialmente no que se refere aos 
acervos disponíveis. Com a promulgação das leis 10.639/2003 e 11.645/2008 percebemos a chegada de alguns livros 
que contemplem as questões indígenas, africanas e afro-brasileiras, mas ainda de modo tímido e limitado. É 
predominante a literatura clássica tanto no acervo escolar quanto nas livrarias. Para a realização desta pesquisa, por 
exemplo, enfrentamos dificuldade em encontrar essas novas literaturas que tratem das diversidades apontadas neste 
texto e que apresentem qualidade estética e literária.  

Outro ponto que emerge como resultado preliminar é a necessidade de formação docente para o trabalho com 
a leitura literária. Foi perceptível que as docentes têm acesso apenas ao acervo da escola, que, como vimos é limitado, 
e ao acervo pessoal, que sempre está imbuído de subjetividades nem sempre vinculadas ao processo formativo 
profissional. Assim, compreendemos que o professor dos anos iniciais do ensino fundamental precisa ter em sua 
formação inicial discussões que abarquem a sua responsabilidade enquanto formador de leitores literários e que 
possibilitem a reflexão sobre como as histórias infantis contribuem para a construção da identidade dos discentes. 

Por fim, e também por se constituir como objetivo desta pesquisa a construção de um corpus das obras lidas, 
apresentaremos duas obras que, do nosso ponto de vista, contribuem para uma ressignificação das identidades negras 
e femininas nas histórias infantis. Um dos livros, intitulado As tranças de Bintou, de autoria de Sylviane A. Diouf, da 
Cosac Naify, aborda, de forma criativa, a valorização das características de muitas de nossas crianças negras, que 
possuem cabelos crespos e que estão presentes nos contextos de muitas escolas brasileiras. O livro também traz uma 
discussão sobre o respeito às tradições, à ancestralidade e, de modo belo e sutil, apresenta os ritos de passagem 
dentro de uma cultura africana. O outro livro, intitulado A princesa sabichona, de Babette Cole, da Martins Fontes, vem 
nos apresentar uma princesa que não deseja se casar e cria, de modo divertido, manejos para não ceder à pressão 
dos pais, que desejam que ela case. Ela termina a história vivendo com os animais de estimação, que é o que ela 
deseja. Essas duas histórias já trazem uma quebra de paradigma em relação às histórias mais convencionais e 
possibilita aos discentes ver outro modo de representação do cabelo de uma criança negra e da mulher dentro das 
histórias lidas. 

 Dessa forma, acreditamos que é preciso apresentar aos professores essas leituras literárias contemporâneas 
e criar, com a escola, mecanismos para apresentar outros acervos que contribuam para a construção identitária dos 
alunos. Esperamos que o artigo traga reflexões para pesquisadores e professores, especialmente no âmbito do 
reconhecimento do pedagogo como formador de leitores, na percepção da literatura como direito humano, no que se 
refere à fruição, lazer, modos de construir e repensar identidades subjetivas e coletivas. 
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Ler e contar histórias para os bebês é proporcionar aos mesmos a inserção em um mundo de magia, descobertas e 
curiosidades. Para proporcionar esse encantamento uma creche de Juiz de Fora realiza práticas de leituras com os 
bebês em uma instituição que atende crianças de 0 a 3 anos. Os espaços da creche são organizados desde o hall, 
possibilitando assim que os responsáveis e as crianças tenham contato com os livros e acesso ao acervo da instituição. 
As estratégias utilizadas pela instituição são diversas: propõem organizações diversificadas do espaço, da escolha e 
confecção de livros de literatura infantil e práticas de leitura do professor para e com a criança e da criança. No que 
diz respeito ao espaço físico, a creche organiza prateleiras acessíveis ao tamanho das crianças e tapete 
emborrachados com almofadas que possibilitam um cantinho aconchegante para a leitura. Na sala de berçário I 
(atende bebês de 4 meses a 1 ano), a equipe da creche criou uma caixa de livros de diferentes texturas com tecidos 
e emborrachados proporcionando às crianças o manuseio e o  contato com o livro. A literatura acontece também nos 
momentos da contação de histórias realizados pelas educadoras da turma.  Nas outras salas de crianças de 1  a 3 
anos de idade, os artefatos de leitura chegam por um carrinho confeccionado com caixotes e este circula por entre as 
salas durante o dia. Essas experiências de literatura com/para os bebês no cotidiano da creche enfatizam a importância 
das narrativas e do ato de ler como principal fonte de entrada para a linguagem. Assim, ressalta-se a importância das 
práticas educativas na creche que valorizaram a literatura desde a mais tenra idade.  

Palavras- chave: Literatura; Bebês; Educação Infantil.  

1- INTRODUÇÃO  

  

O presente trabalho tem como objetivo compartilhar as experiências vivenciadas por uma creche da cidade de Juiz de 
Fora que envolve as práticas de leitura. A mesma desenvolve práticas de leitura com os bebês possibilitando a 
interação das crianças com os livros, interação criança e criança, criança e adulto e creche e família.  

 A creche apresentada neste projeto atende crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses, em período integral 
perpassando um total de 110 crianças. O processo de ingresso dessas crianças se dá por critérios de vulnerabilidade 
social, por meio de uma classificação a partir do cadastro realizado pelos responsáveis.  

 Desde a promulgação da Lei nº 9394/96 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96) iniciou em todo o 
país um movimento dos municípios para a transição das creches da Secretaria de Assistência Social para a Secretaria 
de Educação a fim de cumprir o que trata em seus art. 29 e 30 respectivamente, sobre a inclusão das creches na 
educação básica:  

  

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade.  

(grifo nosso)   

A educação infantil será oferecida em:  

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; (grifo nosso)  

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.  

  

 Em Juiz de Fora essa transição se efetivou no final de 2008, com a celebração do Convênio nº 17496/2008, celebrado 
entre o Município e a associação que administrava as creches.   

Assim, a partir de 2009 as creches passaram para a responsabilidade da Secretaria de Educação de Juiz de Fora 
(SE/JF) no que se refere à fiscalização, registro, formação continuada dos profissionais e acompanhamento 
pedagógico. Com intuito de organizar e dar transparência ao processo de entrada e saída das crianças nas instituições, 
a SE/JF assumiu a partir de 2010 o Cadastro para o ingresso das crianças de 0 a 3 anos e a  

distribuição das vagas nas referidas unidades.  
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Atualmente esta creche é administrada por uma instituição parceira com a prefeitura de Juiz de Fora/ Secretaria de 
Educação, a partir do Edital nº 06/2017 – CHAMAMENTO PÚBLICO - Seleção de organizações da Sociedade Civil 
para a execução de serviço educacional no âmbito do município de Juiz de Fora– MG, baseado na Lei 13.019/2014 
que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. A 
Secretaria de Educação continua com a mesma responsabilidade de atuação junto às instituições, porém, com maior 
rigor no monitoramento e avaliação do atendimento às crianças e à comunidade de forma a atender os princípios e 
objetivos expressos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e em outras legislações vigentes.  

    

2- DESENVOLVIMENTO  

 2.1-  A LEITURA COM BEBÊS  

  

Durante muito tempo acreditava-se na “incapacidade” dos bebês. Seres pequenos e indefesos, totalmente dependente 
dos adultos sem vontade própria ou atos intencionais.  

Porém, atualmente o que vemos nos berçários das instituições de educação infantil desafia qualquer visão de bebês 
como seres incapacitados.  

  

O cotidiano tem nos mostrado que os bebês são curiosos, inventivos, poéticos, brincantes, cantantes, 
dançantes, imaginativos. Gostam de histórias, pedem, escolhem. Apreciam uma boa leitura e contação. 
(GOMES E TORRES, 2018, n/p)  

  

  
Muitas pessoas podem pensar que a criança só irá realizar o ato da leitura a partir de seus 6 ou 7 anos de idade. López 
(2016) desconstrói essa idéia e nos traz uma concepção de leitura que ultrapassa a decodificação somente das letras.  

  
“Lemos o mundo” desde o nascimento e desde a vida intrauterina também, se tomamos como 
referência a voz da mãe, primeiro signo de contato com a cultura, com os atos das palavras. A leitura 
é nutrida por múltiplos estímulos, entre eles e fundamentalmente, o da literatura. Uma literatura que, 
muitas vezes, não é registrada como tal, porque nasce das intenções espontâneas de qualquer mãe, 
pai, avô, avó ou professora que se veja diante de um bebê e que, neste contato, ativa um reservatório 
de vivências próprias, muitas vezes adormecidas, associadas à própria infância. Cantigas de ninar, 
acalantos, brincadeiras com os dedos a tocar o corpo do bebê e alguma canção balbuciada no ritmo 
do olhar, do sorriso ou do choro do bebê. (LOPÉZ, 2016, p. 14)  

  

Narrar constitui a principal fonte de entrada para a linguagem. Para a autora os bebês precisam, desde o berçário 
vivenciar essas experiências narrativas, elas podem surgir em momentos de organização do cotidiano (agora irei pegar 
o seu suco e depois iremos para o parque) quanto as narrações poéticas, que alimentarão o imaginário das crianças.  

Daí a grande importância dos vínculos afetivos com os bebês, as relações de cuidado no berçário, são relações de 
trocas e cumplicidade entre educador e bebês que influenciarão o desenvolvimento psíquico e poético das crianças.  

  

Todas as crianças lêem desde o exato momento em que chegam ao mundo, leituras “emancipatórias”, 
poderíamos dizer, uma imersão na língua materna que permite começar a construir sentidos aos 
infinitos estímulos que as rodeiam e ninam nos feitos da cultura e da vida biológica. Ao nascer, as 
crianças começam imediatamente a fazer a mais difícil das aprendizagens: compreender os signos 
trocados pelos seres humanos ao seu redor e apropriar-se deles para se fazer compreender pelos 
outros. (LOPÉZ, 2016, p. 16)  

  

Quando trabalhamos com bebês, aprendemos no decorrer do tempo a interpretar choros e balbucios, assim como 
gestos e movimentos.  

Segundo Lopez (2016) quando interpreta essas ações o adulto traduz em palavras as sensações do bebê, ou através 
de sua fisionomia e seu olhar. A criança constrói, a partir do que vê na expressão do adulto, uma série de signos vitais 
para sobreviver: aprende a se acalmar, aprende a esperar, sentese querida, reconfortada, sabe que é aceito, percebe 
a preocupação, o carinho; quando uma série de feições ligadas ao afeto. E assim, a criança começa a  

“ler”:   
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Lê vozes, sons, gestos, espaços, lê o tom corporal de quem a carrega, lê cheiros, lê com todos os 
sentidos. Lê ininterruptamente, até que começa a emergir a fantasia, essa mesma fantasia ou espaço 
imaginário que a mãe, ou outro adulto, facilitou quando tranquilizou, organizou e deu sentido ao que 
parecia caótico. (LOPÉZ, 2016,p. 18)  

  

O bebê vai aprendendo a discriminar sons, palavras e entonações. Essa capacidade de diferenciar é uma das 
ferramentas básicas para a construção do pensamento.  

Poderíamos dizer que aí está o início do pensamento abstrato, das operações lógicas, da matemática, da leitura e da 
escrita. Para Lopez (2016) A leitura é uma atividade muito mais ampla que ler livros: é procurar signos e construir 
sentidos. Winnicott (1993) dizia que a criança tenta ler o rosto de quem a cuida “do mesmo modo quando olhamos o 
céu para ver se vai chover”. Essa ação da criança ao ler o rosto do adulto para sobreviver é uma construção 
intimamente ligada à leitura dos livros, à atenção sobre uma imagem, um gesto das mãos ou algum tom, na série de 
significantes que fazem a metáfora.  

  

É necessário indagarmos os efeitos da cultura de cuidados, que envolvem a relação de estabelecer 
vínculos nos primeiros tempos da vida. No momento do nascimento, a linguagem é, para o bebê, algo 
praticamente alheio. O que o une às marcas culturais da língua de sua família são as lembranças 
filtradas da linguagem, aquilo que ele escutou desde o ventre materno. Pouco a pouco, o bebê associa 
o que vê ao que escuta e aos gestos de seus cuidadores. (LOPÉZ, 2016,p.21 )  

  

 As interações entre adultos e crianças são de extrema importância para proporcionar os estímulos que serão 
fundamentais para todo esse desenvolvimento da leitura.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil/ 2009 em seu artigo 9º, explicita que os eixos norteadores 
das práticas pedagógicas devem ser as interações e brincadeiras. Em seu inciso III – Experiências de narrativas, de 
apreciação e interação com a linguagem oral e escrita e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e 
escritos, a Diretrizes orientam que as práticas das instituições devem possibilitar a apreciação e interação das crianças 
com a linguagem oral e escrita, de forma que a cultura da criança, histórias contadas por seus familiares sejam 
valorizadas e novas linguagens experiências sejam adquiridas em seus repertórios.  

 Quando a criança ouve e reconta histórias, ela experimenta o prazer de relatar o que vivenciou em casa, os filmes 
que assistiu, as histórias que ouviu, suas experiências e outras histórias que conhece.   

  

Contribuem para as experiências narrativas livros de pano, de papelão, de plástico, com imagens para 
a criança “ler” sozinha, com um amigo ou com a professora e seu agrupamento, em um espaço 
aconchegante da sala, com tapetes e almofadas para sentar-se; um baú com os tesouros, os livros, 
que as crianças podem levar para casa para que os pais continuem a experiência da leitura. As crianças 
gostam de ouvir histórias e também de fazer comentários. Não gostam de ficar apenas ouvindo, 
caladas. Querem participar da história. Vão se tornando leitoras, ouvindo, vendo, falando, gesticulando, 
lendo, desenhando sua história, construindo novas histórias. (KISHIMOTO, 2010, p. 7)  

  

 Segundo Silva e Nascimento (2018) ouvir histórias e folhear livros é importante para o bebê, através da leitura a 
criança irá desenvolver a imaginação e assimilar elementos da sua cultura, além disso, esse contato insere a criança 
no universo das letras. Ainda para os autores “Ler para a criança quando ela ainda é bebê constitui o primeiro e 
importante passo para formarmos uma sociedade de leitores”.  

  

2.2- UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS PRÁTICAS DE LEITURA  

  

O trabalho com a literatura deve começar desde cedo. A leitura na primeira infância tem sua importância pois amplia 
o vocabulário da língua e o repertório simbólico, capaz de fazer a criança compreender o mundo e interagir  
aumentando sua capacidade de pensar e elaborar soluções para diversas situações vivenciadas por ela.   

Na creche Comunitária Leila de Mello Fávero, localizada no bairro São Pedro, da cidade de Juiz de Fora, esse contato 
se dá de diversas formas na Contação de história:  

- Quando são apresentados às crianças diante de algum interesse da turma (quando eles escolhem o livro de interesse 
para ser lido em sala ou levado para casa, participando a família também desse momento);  
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_ quando a literatura faz parte de algum Projeto em andamento na turma. Enriquecendo os projetos com algum 
conhecimento especifico ou proporcionando o prazer no ato de ouvir histórias.  

Apresentaremos abaixo dois exemplos de atividades desenvolvidas no cotidiano da creche que retratam como 
inserimos as crianças no mundo de fantasia e imaginação presente na literatura.  

  
Biblioteca itinerante  
  
A biblioteca itinerante nasceu há aproximadamente três anos diante da necessidade de diversificar o acesso das 
crianças aos livros e potencializar a literatura nas salas de atividades.   

Um carrinho foi construído de forma artesanal aproveitando objetos que estavam na creche em desuso. Para a 
construção dele foram utilizadas rodas de velotrol quebrado e caixotes de feira. Nele foram colocados livros 
diversificados.  

  

  
Fotografia 1 – Leitura na Creche 

 
Fonte: Schubert (2018) 

 

Quando o carrinho chega a sala, as crianças se reúnem em seu entorno e escolhem o livro de sua preferência. Há 
uma quantidade generosa e variada de livros e assim, as crianças fazem a leitura e partem para uma nova escolha.   

Algumas crianças escolhem com calma, sentam e observam cada detalhe, admiram, observam as imagens e 
perguntam: O que é isso? É a menina? É o bicho? E a professora os apoia nesse momento que é rico no sentido da 
ampliação de seu vocabulário. Às vezes, elas se reúnem em pequenos grupos e mostram para seus amigos alguma 
figura interessante que acharam no livro, diante disso surgem trocas entre eles e também alguns conflitos (quando 
mais de uma criança deseja o mesmo livro), mas isso rapidamente cessa quando a professora mostra outros 
exemplares que possam interessar a criança. Quando havia algum livro que era de interesse da maioria das crianças, 
a professora contava a história para todos.  

  
“ ...em uma dessas contações, contei a historia “Bocejo”, um livro com imagens de vários personagens 
que bocejavam, que tinha despertado o interesse de “ Mikaela”. Conforme os personagens mudavam, 
a cada página, eu os nomeava e imitia sons característicos às figuras. Quando chegou a hora da bruxa, 
eu dei uma gargalhada alta e característica, que assustou a todos, pegando- os de surpresa. Passado 
o susto, as crianças começaram a achar engraçado e repetiram por muitas vezes a gargalhada de 
bruxa e diziam: Olha a bruxa!” Depois desse dia, sempre que o carrinho entrava em sala, a “ Mikaela” 
passava livro por livro até encontrar o “ Bocejo” e vinha logo me mostrar: “ Olha tia! Olha a bruxa!” e 
imitava a risada da bruxa, sorrindo orgulhosa e entusiasmada, falando que a bruxa era boazinha e 
malvada, cada dia de um jeito”.  

(Educadora da turma 2 anos)  

  
  



173 
 

O relato da educadora sobre o envolvimento da criança com a história e com o livro nos remete ao 
entendimento de como a literatura amplia o conhecimento de mundo e no desenvolvimento das narrativas dos 
pequenos.  

Vemos assim o envolvimento afetivo das crianças com as histórias.  

  
O que o livro entrega, além da riqueza estética, é a possibilidade de elaborar fenômenos subjetivos; 
ajuda a confiar na própria “continuidade do ser”, ou seja, que somos nós mesmos o tempo todo, em 
diversos lugares; algo de que como adultos já nem nos lembramos, mas que é sumamente inquietante 
na vida dos bebês. Aprendemos a nos sentir integrados física e psiquicamente, e, nesse sentido, os 
livros são enormes estímulos para a vivência afetiva. Um livro une a criança ao adulto, envolve-a em 
uma manta protetora comum, feita de ficções, palavras, tempos compartilhados e, portanto, 
garantidores. (LOPÉZ, 2016,p.34 )  

  

Cantinho de leitura no berçário  

  

O cantinho da leitura foi organizado em fevereiro de 2017 na sala que acolhe duas turmas de berçário I 
(crianças de 4 meses a 1 ano) e uma turma de berçário II (crianças de 1 ano e 1 mês a 2 anos).   

  

Assim são tão importantes e transcendentes essas primeiras aproximações dos bebês aos livros, 
tantas vezes quanto as peçam, sem ordem de páginas, muitas vezes livros-brinquedos, que são 
lambidos, sacudidos, lidos, amados e interiorizados. (LOPÉZ, 2016,p.35 ) Organizamos um espaço 
aconchegante na sala para o momento de leitura com tapete, almofadas e um cesto com vários tipos 
de livro (papel, tecido, plástico, etc) e uma bolsa com livros em MDF sobre os animais. Esse espaço é 
de livre acesso para as crianças, em qualquer momento do dia e diariamente, dedicamos um tempo 
para a contação de histórias (ás vezes com livros, outras com fantoches).  

  

“ Depois de algum tempo começamos a observar que as crianças já se direcionavam para o espaço ao 
perceberem que seria contada alguma história. Algumas delas, pegavam os livros e imitavam os nossos 
gestos enquanto outros pegavam os livros e nos entregavam para que a história fosse contada. Muitos 
livros tinham imagens de animais e boa parte dos bebês ao identificarem o animal, já reproduziam seu 
som”.(Educadora da turma de berçário)  

  

É importante ressaltar que ao ler para um bebê ou deixar que eles manuseiem os livros os coloca em contato 
com outras dimensões da linguagem oral e escrita, que são importantes para seu desenvolvimento.   

  

Mais que contar histórias, a proposta é fazer o Berçário mergulhar nelas, seja em rodas, com fantoches, 
com projeção. Esta é desdobrada em outras opções. O livro para os bebes é um objeto, literalmente, 
de disputa. Todos gostam de ler histórias, vê-las e ouvi-las. Dar vez a esses, e considerá-los coautores 
do projeto significa sobretudo afinar a sensibilidade, para que no cotidiano educativo haja escolha 
acertada de bons livros e encantadoras histórias, a partir de seus interesses, da problematização de 
suas linguagens, no diálogo cotidiano, na construção efetiva de uma pedagogia. (GOMES e 
TORRES,2018, n/p)  

  

Acreditamos que a leitura deva ser feita desde os primeiros meses de vida, pois além dos benefícios já citados 
a leitura proporciona um momento de acolhimento e socialização.  

  
Fotografia 2 – Leitura na Creche 
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Fonte: Schubert (2018) 

  

Conforme Abramovich (2003)  

  

O primeiro contato da criança com um texto é feito, em geral, oralmente. É pela voz da mãe e do pai, 
contando contos de fada, trechos da Bíblia, histórias inventadas tendo a gente como personagem, 
narrativas de quando eles eram crianças e tanta, tanta coisa mais... Contadas durante o dia, numa 
tarde de chuva ou à noite, antes de dormir, preparando para o sono gostoso e reparador, embalado 
por uma voz amada... É poder rir, sorrir, gargalhar com as situações vividas pelos personagens, com a 
ideia do conto ou com o jeito de escrever de um autor e, então, poder ser um pouco cúmplice desse 
momento de humor, de gozação.  

  

A parceria com a família é fundamental, os pais também devem incentivar e despertar nas crianças a magia 
pela leitura.  

O projeto ao longo desses anos tem se modificado de acordo com a necessidades que foram sendo 
observadas no dia a dia com as crianças.   

À medida que o projeto foi tomando corpo e dimensão, observouse que as crianças transmitiam às famílias o 
desejo e o prazer pela contação de histórias e pelos livros. Ao observar que o trabalho de literatura estava 
extrapolando os muros da creche, identificamos a necessidade de envolver ainda mais as famílias nas ações 
e práticas de literatura da creche.   

Sendo assim, está em processo de formatação mais uma fase do projeto, a reorganização do hall, ampliado 
com livros e gêneros textuais também para os adultos. A instituição recebeu doações e além do empréstimo 
às crianças, ampliará os empréstimos para os responsáveis. Com isso, contribuirá para fortalecer ainda mais 
os laços com as famílias.  

Acreditamos na importância das crianças vivenciarem práticas de leitura não somente na creche, mas também 
em casa. Assim a creche cumpre a sua função social de educar e cuidar os pequenos em parceria com as 
famílias, possibilitando o acesso e a possibilidade de vivenciarem a literatura.  
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  3-  CONCLUSÃO   

  

 As práticas de literatura com os bebês tem nos ensinado muito. Principalmente que os bebês estão além de qualquer 
captura ou qualquer aprisionamento em relação ao que podem e conseguem fazer. Os bebês desestabilizam nossas 
concepções e questionam nossas certezas a cada minuto no berçário.  

 Ao desenvolver esse projeto na creche, constatamos que é possível um trabalho com leitura para bebês de forma 
prazerosa com muita magia e ludicidade. Os bebês respondem a essas práticas e se envolvem em um mundo de 
fantasia e imaginação.  

 Ao conversarmos com as educadoras e ao observarmos o envolvimento dos bebês e das crianças pequenas com os 
livros, identificamos o quanto a literatura propicia o seu desenvolvimento integral. O desenvolvimento da linguagem 
oral e das narrativas, a capacidade de folhear os livros e passar o dedinho nas páginas narrando as histórias, a 
curiosidade em conhecer uma nova história, a participação na contação de histórias, a fantasia e a imaginação são 
aprendizagens observadas nesse processo de trabalho envolvendo a literatura.  

 Diante disso, elencamos a importância desse trabalho nas instituições de educação infantil, a partir da crença no 
potencial dos bebês e das crianças pequenas. Para tanto, é necessário que estimulem práticas de leitura e a cada dia 
estejam ainda mais presentes em suas atividades e projetos desenvolvidos. Professores confiantes nas capacidades 
das crianças e dispostos a oportunizar diferentes experiências e aprendizagens desenvolvem práticas de educar e 
cuidar  significativas, interessantes, instigantes e prazerosas.  

  Segundo Gomes e Torres (2018):  

  

O processo de humanização, nesta perspectiva, envolve uma educação que não dicotomiza educar e 
cuidar. Sabemos que para ser feliz não basta estarmos limpos, descansados e bem alimentos. É 
preciso muito mais, existem necessidades humanas que são criadas no mergulho que vivenciamos 
desde o nascimento, na sociedade e na cultura. Neste sentido, os elementos simbólicos, presentes na 
cultura, constituem nossas alegrias culturais, que constroem o que temos de mais humano.  

    

O trabalho de literatura contribui para o fortalecimento da relação afetiva entre as crianças e os adultos e entre as 
crianças. A fala, a narrativa, a contação de história, propicia o processo de humanização dos sujeitos porque envolve 
afetividade, cuidado, educação, vivências e experiências que são únicas do ser humanos. Com esse trabalho, 
acreditamos que estaremos desde mais tenra idade incentivando o gosto pela leitura, ajudando na formação de sujeitos 
leitores, questionadores da realidade, dos fatos, do mundo, e acima de tudo, seres mais humanos.  
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RESUMO: Encontrados em várias obras literárias, os animais são o centro desse artigo. Em muitos textos eles são 
descritos pelo olhar do homem. Nesses casos, são criaturas coadjuvantes para o ser humano escrever sobre si mesmo. 
No presente trabalho eles serão protagonistas, sendo narrados em livros infantis, contos, textos e poemas. Textos que 
tratam da nova conceituação dentro dos estudos literários denominada zooliteratura terão o papel conduzir uma 
reflexão teórica sobre o assunto. Essa linha de pesquisa interage com outras disciplinas das áreas das ciências 
humanas e biológicas que se concentram nos estudos sobre o animal e seu convívio com o ser humano. Os animais 
serão aqui representados como seres simbólicos em textos infantis nos quais sua presença é ocasionada pelo contato 
desde a infância com os animais.   

  
Palavras-chave: simbolismo animal; zooliteratura; narrativas infantis; literatura  

INTRODUÇÃO  

O relacionamento entre o homem e os animais foi sempre projetado pelo homem, pois ele utiliza o animal para 
se conhecer e se fantasia de animal para encarar a própria imagem. Em muitas áreas de estudo, o homem ainda utiliza 
o animal como um espelho para em alguns momentos se amar e em outros momentos se odiar. A relação entre o 
homem e o animal já existe há muito tempo e é por meio dela que as crianças também estabelecem um vínculo imediato 
com esses seres. Eles estão presentes em suas vidas desde suas infâncias, pois atualmente estão na maioria dos 
domicílios. Quando não existe essa convivência, o homem e o animal são apresentados em visitas familiares em que 
algum parente já possui algum bicho de estimação, em passeios a lugares rurais onde os animais são predominantes, 
ou, simplesmente, no convívio social, em que esses seres estão em diversos locais, convivendo com os seres humanos. 
Reconhecendo assim o animal, como ser significativo e próximo da criança, serão vislumbradas nesse artigo algumas 
narrativas infantis, textos ficcionais, poesias e textos teóricos e que fizeram dele o personagem principal de suas 
temáticas.  

A LITERATURA  ANIMAL: CONCEITOS E APLICAÇÕES  

A palavra zooliteratura ainda não é muito empregada na literatura brasileira nos estudos atuais, pois esse termo ainda 
não é muito utilizado no Brasil. Ao investigar essa linha de pesquisa, pode-se perceber que há diversos autores de 
nacionalidades diferentes que se preocupam com a questão animal. Esse tema é debatido em diversos países, pois é 
urgente a preocupação mundial com a sobrevivência desses seres que nos rodeiam. Há inúmeros textos na literatura 
onde o animal é retratado como metáfora para ilustrações de denúncia social. A cadela Baleia, inserida no livro Vidas 
Secas (1977), do autor Graciliano Ramos, é um exemplo dessa forma de visualização do animal. Ele utilizou-se do 
bicho para demonstrar o sofrimento daquelas pessoas e, em certos momentos, ela parece mais humana que os seres 
humanos ali representados.  

Refletir acerca da literatura sobre animais e estudar textos literários que fazem deles protagonistas já é algo que tem 
sido feito por projetos de pesquisa inseridos dentro das universidades brasileiras. Um deles, intitulado “Por uma 
zoopoética contemporânea” é coordenado pela professora Drª. Maria Esther Maciel.  O seguinte texto está inserido na 
página do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários  

(Pós-Lit) da UFMG, na Internet:  

  
[...] investigar, sob uma perspectiva transdisciplinar, como os animais têm sido representados 
ficcionalmente na literatura a partir da segunda metade do século XX, quando não apenas as 
preocupações globais em torno dos problemas de ordem ecológica como também as reflexões de 
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ordem ética sobre as práticas de assujeitamento e crueldade contra os animais tornaram-se mais 
prementes no mundo contemporâneo. Pretendo discutir, a partir de uma visão crítica da tradição 
zooliterária ocidental, as formas como alguns escritores contemporâneos de distintas nacionalidades 
têm lidado com a chamada “questão dos animais”, criando obras que, longe de serem meras 
restaurações eruditas do gênero bestiário, afirmam-se como espaços ficcionais de reflexão sobre os 
aspectos literários, culturais, éticos e políticos relativos ao universo zoológico. Para tanto, o corpus 
literário da pesquisa integrará textos selecionados de autores que, de Kafka a J.M.Coetzee, como 
Clarice Lispector, George Orwell, Antonio Di Benedetto, Ted Hughes e Wilson Bueno, criaram 
zoopoéticas inovadoras, problematizando ainda – a partir de artifícios poético-ficcionais variados – a 
complexidade das relações entre o humano e o inumano. A abordagem dos textos literários será feita 
sobretudo à luz dos apontamentos teóricos sobre a “questão animal” realizados, nas últimas décadas, 
nos âmbitos da filosofia, da zoologia, da etologia e da ecocrítica, por autores como Jacques Derrida, 
Gilles Deleuze, Giorgio Agamben, Dominique Lestel, Armelle Bras-Chopard, Peter Singer e Greg 
Garrard. Ao explorar esse tema no campo dos estudos literários, em sua interface com outras 
disciplinas, espero contribuir para que se efetive, no campo dos estudos brasileiros de Literatura 
Comparada, um espaço móvel e transdisciplinar de reflexão crítico-teórica sobre a presença de animais 
na literatura, no qual os termos “zoopoética” e “zooliteratura” possam também constituir novas vertentes 
conceituais. (UFMG, 2012).  

  

Ao perceber a existência de um projeto de pesquisa voltado para essa área de estudo e de outros projetos multiplicados 
pelo país como os das Universidades Federais de Brasília e da Paraíba onde estão estudantes que se dedicam na 
investigação da literatura relacionada ao meio ambiente, ou seja, são pesquisadores interessados em estudar a 
ecocrítica, tendo o animal como um tópico dentro desses estudos, compreende-se a relevância do assunto, pois os 
animais estão presentes no cotidiano da humanidade e deve-se ter, além do respeito, o interesse de conhecê-los. São 
eles entes domésticos que habitam a maioria dos lares, seres selvagens que estão nos zoológicos e animais livres que 
estão na natureza.   

Manuel Bandeira foi um dos poetas que surpreendeu o público leitor ao descrever um bicho em lastimável estado de 
miséria. Esse animal, muito conhecido por todos, é a representação do homem sendo comparado de forma explícita a 
um animal no famoso poema O bicho. Escrito no dia 27 de dezembro de 1947, em um período pósguerra, o autor 
retrata o sofrimento humano e podemos considerar as mesmas condições descritas no poema ocorrendo com os 
animais. Sendo as mesmas situações vividas pelos animais representadas de maneira depreciativa para o ser humano, 
pode-se perceber que já existe uma prática de falta de atenção às condições inadequadas que alguns animais estão 
sujeitos em determinadas circunstâncias. Para o homem seria comum então encontrar tais criaturas vivendo em 
situação tão degradante.  

Revelando também essa indiferença, a música Bicharia de Chico Buarque, Sérgio Bardotti e Luís Enríquez Bacalov, 
feita para crianças, traz animais cantando e exigindo alguns direitos. Essa canção fez parte do projeto Os saltimbancos 
iniciado no ano de 1977 com a criação do disco de mesmo nome. Artistas de renome como Chico Buarque, Nara Leão, 
Vinicius de Moraes e Miúcha participaram da criação da obra. Ela foi uma adaptação da história Os músicos de 
Bremen (2003) escrita pelos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm. O conto narra a história de um grupo de animais que são 
explorados e contam suas trajetórias por meio de músicas em busca da tão sonhada liberdade. Com um linguajar 
infantil, Os saltimbancos retrata a época histórica do regime militar por qual o Brasil passava e, pode ser pensado como 
forma de sair das amarras militares, para estrategicamente dar voz a algumas questões que eram silenciadas na época. 
Os animais, nesse caso, foram utilizados para representar, mesmo que de forma infantil, a situação vivenciada pelo 
país na época de um governo tão repressor. Bicharia, além de estar relacionada à época da ditadura, faz relação 
também com a possibilidade de vozear os animais para que revelem como são tratados pelos seres humanos.  

No filme Primavera, verão, outono, inverno... e primavera (2003) do diretor sul coreano Kim ki-Duk, também podemos 
visualizar o descaso dado ao animal por um garoto. O menino, um jovem aprendiz, logo no começo da história, brinca 
de amarrar pedras em volta do corpo de três animais, um sapo, um peixe e uma cobra. O monge, ao vê-lo fazendo 
isso, amarra também uma pedra ao seu corpo. Quando acorda, o garoto questiona seu mestre, mas ele explica que a 
pedra só será removida quando ele retirar as pedras que amarrou aos animais, mas se um dos bichos já estiver morto, 
ele carregará uma pedra em seu coração ao longo de toda sua vida. Infelizmente, apenas o sapo sobrevive à maldade 
e, ao longo do filme, pode-se perceber que aquele menino já está um adulto e carrega uma pedra no coração, pois 
assassina sua esposa em um ato de fúria provocado por ciúmes. No final do filme, novamente na primavera, temos 
uma nova criança, aprendendo com seu mestre, o aprendiz inicial do filme. Ela repete a mesma cena que seu mestre 
no início do filme, mas vai mais além, faz os animais comerem as pedras. É um ciclo. O homem continua a fazer coisas 
monstruosas com os animais, cada dia esses atos vão se tornando piores, mas enquanto algumas pessoas causam 
sofrimento a essas criaturas, muitas outras tentam se colocar no lugar delas e as estudam com interesse e admiração.    

Existem outros autores que escreveram sobre o animal – fantástico ou real –em suas histórias, alguns deles serão 
revelados ao longo dessa pesquisa. O que cabe agora é registrar os apontamentos feitos por Maria Esther Maciel 
(2007, p. 198):  
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De Esopo (620-560 a.C.), Aristóteles (384- 322 a.C.) e Plínio o Velho (23-79 d.C.), passando por Isidoro 
de Sevilha (560-636 d.C.) e os bestiários medievais, até os relatos de viajantes do século XVI e os 
inúmeros bestiários modernos e contemporâneos, de distintas nacionalidades e tradições, os animais 
nunca deixaram de se inscrever de maneira incisiva no imaginário poético e ficcional do Ocidente.   

  

A consideração acima permite perceber que, além de presente na literatura brasileira, o animal como personagem é 
uma construção cujos primeiros registros datam de 620 a. C. Isso leva a crer que há, de fato, certa tradição nesse tema 
que, apesar disso, longe está de ser esgotado, uma vez que ainda é frequente na literatura brasileira.  

A representação dos animais literariamente passou a ter um conteúdo mais científico desde o século XVIII e sua 
reflexão crítica se faz presente a partir do século XX, porém isso não fez com que o enfoque fantasioso dos animais se 
esvaziasse. Dessa forma, o animal escrito materializou-se a partir de diversas configurações como:  

  

[...] Podemos encontrar desde a sondagem fantasiosa (e por vezes erudita) do comportamento e dos 
traços constitutivos dos bichos de várias espécies, realidades e irregularidades, passando por 
abordagens, que buscam antropomorfizá-los e convertê-los em metáforas do humano, até discussões 
éticas em torno das controversas relações de poder que os homens têm mantido com eles ao longo 
dos tempos. (MACIEL, 2008, p. 18).  

  
De acordo com a autora, além dessas formas de sintetizar os animais, existem também escritores que, segundo ela 
“[...] Buscaram flagrá-los também fora desses contornos, optando por uma espécie de compromisso afetivo ou de 
aliança com eles”  

(MACIEL, 2008, p.19). 

ESCREVER SOBRE OS ANIMAIS  

  
Existem hoje, diversas maneiras de representação dos bichos na literatura ocidental, levando-nos a perceber que esse 
campo é bem propício para um estudo científico.  

Outro modo de retratar o animal está inserido no livro O animal que logo sou (2002) de Jacques Derrida. A obra é a 
tradução do livro L’Animal que donc Je suis (À suivre), publicado pela primeira vez em 1999 pela editora Galilée. Na 
apresentação da publicação assinada por Fábio Landa é indicado que o texto contido no livro foi escrito a partir da 
conferência proferida pelo filósofo no terceiro colóquio de Cerisy na França no verão do de 1997. Na referida preleção, 
Derrida discorre sobre o animal e o homem. Essa leitura é feita na tentativa de compreensão e reflexão a respeito da 
relação que os seres humanos mantêm com essas criaturas. Para iniciar sua argumentação, o autor declara que, ao 
se ver nu diante de um animal, um gato, começou a questionar se este bicho o estava olhando também e percebe seu 
próprio mal-estar: “Mal-estar de um tal animal nu diante de outro animal [...]” (DERRIDA, 2002, p.16).  

No gato ele vê o outro, mas questiona este outro. O filosofo explica que esse animal está sempre a nos olhar. E quem 
é ele então? O animal é o outro. Sentir este malestar é inútil, pois quando estamos nus nos assemelhamos ao animal 
que somos. O animal não se percebe nu porque ele já é nu. Ele não tem consciência de estar nu. O homem então, 
segundo o escritor, seria o único personagem a criar roupas para se vestir. O animal, portanto, permanece alheio a 
todo este artefato chamado roupa. Ao longo de seu relato, o estudioso esclarece que o gato é uma gata, olhando-o 
perante sua nudez. Para o filósofo, o pensamento de qualquer animal só seria contemplado em uma poesia, como já 
o teria feito uma vez com um ouriço no livro intitulado O que é Poesia (DERRIDA, 2003). Ele afirma que descrever os 
pensamentos de um animal também poderia ser representado por meio de uma tese. Enquanto profere seu discurso, 
o professor continua nu diante do que as pessoas chamam de animal. Ele afirma que existem indivíduos que 
escreveram sobre animais, mas que nunca se vislumbraram pelo olhar do animal e, mesmo que já tenham feito isso, 
não levaram em consideração este próprio animal:  

  

É como se os homens desta configuração tivessem visto sem terem sido vistos, como se tivessem visto 
o animal sem terem sido vistos por ele: sem se terem visto vistos nus por alguém que do fundo de uma 
vida dita animal, e não apenas pelo olhar, tê-los obrigado a reconhecer, no momento da destinação, 
que isso tinha a ver com eles. (DERRIDA, 2002, p.33-34).  

  

O estudioso continua sua peregrinação pela busca do porquê desta denominação: “o animal”. Ele investiga no texto 
Bíblico do Gênesis, destinado à criação, no qual encontra que o homem foi criado por Deus e os animais também. 
Deus deu ao homem o poder de nomear os animais. O homem chamou por nomes todos os animais. Nomear algo 
significa biblicamente “sacrificar o vivente a Deus.” (DERRIDA, 2002, p. 79). Ao receber seu próprio nome, este animal 
perde o poder de nomear, de se nomear. Mas, como salienta o filósofo, essa nomenclatura foi dada aos animais antes 
de sua queda, antes da queda do homem, antes de cometer o pecado. Assim, Adão nomeou os animais antes de ter 
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vergonha da própria nudez e, por isso, a vergonha do autor diante daquele animal pode estar relacionada a esse 
acontecimento.   

Insistimos em denominar os animais e nos intitularmos como homens. Persistimos em tratá-los como bem entendemos, 
tornando-os criaturas subordinadas às nossas vontades. O filósofo chama de violência as práticas de industrialização, 
de adestramento, de clonagem, de pesquisas e tudo o que está relacionado a experimentos com animais, pois esses 
estudos revelam a despreocupação do homem com o animal. Percebe-se, portanto que o homem utiliza-se do animal 
para servi-lo, essa prática é denominada pelo estudioso como assujeitamento, pois “O número de espécies em via de 
desaparecimento por causa do homem é de tirar fôlego” . Temos certeza do sofrimento do animal e, nus diante dele, 
devemos pensar sobre a piedade que devemos ter para com ele. Muitas perguntas são feitas e o estudioso termina 
sua aula levando-nos à sua última e inquietante questão: “Mas eu, quem sou eu?” (DERRIDA, 2002, p.52, p.92).  

Se pensarmos da mesma forma que o autor, podemos então nos intitularmos de animais humanos e de certa forma 
podemos concluir com esse pensamento que somos animais, pois assim será confirmada a afirmação de Maria Esther 
Maciel (2011, p. 98) no texto Poéticas do animal: “Os humanos precisam de se aceitar como animais para se tornarem 
humanos”. Para esses autores, o pensamento sobre os animais e a escrita sobre eles são relevantes. Além disso, em 
lugares como a Europa e os Estados Unidos, o campo de investigação sobre animais está sendo considerado de 
grande importância. De acordo com Maciel (2011, p. 7):  

  

Os Estudos Animais vêm se afirmando como um espaço de entrecruzamento de várias disciplinas 

oriundas das ciências humanas e biológicas, em torno de dois grandes eixos de discussão: o que 
concerne ao animal propriamente dito e à chamada animalidade e o que se volta para as complexas e 
controversas relações entre homens e animais não humanos. Torna-se, portanto, evidente a 
emergência do tema como um fenômeno transversal, que corta obliquamente diferentes campos de 
conhecimento e propicia novas maneiras de reconfigurar, fora dos domínios do antropocentrismo e do 
especismo, o próprio conceito de humano.   

  

No Brasil, a Universidade Federal de Minas Gerais tem realizado uma rica interlocução nesse campo de estudos. Os 
alunos de Pós-Graduação tem se dedicado na pesquisa, debate e divulgação desses estudos através de publicações 
e eventos, como o Colóquio internacional “Animais, animalidade e os limites do humano”, realizado em maio de 2011. 
Esse encontro possibilitou a publicação do livro Pensar/escrever o animal que dispõe em suas páginas ensaios de 
filósofos, teóricos da literatura e pensadores, todos destinados a escrever sobre esse outro que é o animal. Dessa 
forma, investigar os animais não humanos e relacionar suas interações com os seres humanos é um campo novo para 
os estudiosos, mas escrever sobre eles não representa algo novo, pois, como já mencionado, essa escrita está 
presente desde os tempos antigos. É como cita John Berger (1980, p. 14) em seu livro Sobre o olhar:  

  

O paralelismo de suas vidas semelhantes/dessemelhantes permite aos animais provocarem algumas 
das primeiras perguntas e darem respostas. O primeiro tema de pintura foi animal. Provavelmente a 
primeira tinta foi sangue de animal. Antes disso, é razoável supor que a primeira metáfora tenha sido 
animal.   

  

Com isso, Berger (1980, p. 22) confirma o entendimento de que escrever sobre bichos, seja por imagens, palavras, 
frases ou textos é um ato surpreendentemente remoto. Talvez nunca será possível decifrar os animais, mas cabe aos 
animais racionais, ou seja, seres humanos, esta tentativa. É como também explica Berger: “[...] o que sabemos sobre 
os animais é um índice de nosso poder, e assim é um índice que nos separa deles. Quanto mais julgamos saber, mais 
distantes eles ficam”.   

No livro A vida dos animais, o escritor sul-africano John Maxwell Coetzee (2009) conduziu suas duas palestras feitas 
na Universidade de Princenton lendo duas narrativas ficcionais sobre a relação dos seres humanos com os animais. A 
primeira parte de sua fala é intitulada “Os filósofos e os animais” e a segunda “Os poetas e os animais”. O autor 
transforma-se então em Elizabeth Costello, consagrada romancista australiana, vegetariana que acredita ser o pedido 
de sua alma falar sobre o direito dos animais. Ao ministrar uma comunicação em Appleton, ela critica firmemente a 
relação que o homem tem com os animais. Seus princípios trazem à tona questões históricas, filosóficas e éticas sobre 
como o ser humano cuida dos animais. Há no texto questionamentos sobre esse convívio e o autor apresenta fatos 
históricos que representam a forma que o homem trata os animais desde a antiguidade até os tempos atuais. Suas 
opiniões relacionam o abate do gado bovino ao Holocausto nazista. Após suas observações, Costello/Coetzee é 
duramente questionada. Essa reação para com as ideias da personagem também ocorre em suas relações familiares, 
pois tanto seu filho quanto sua nora não aprovam a insistência de Elizabeth Costello em lutar pelos direitos dos animais. 
Após a narrativa, o livro possui as reflexões de Marjorie Garber, Peter Singer, Wendy Doniger e Barbara Smuts 
referentes às conferências de Coetzee.  
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Fica nítida então a preocupação de Maciel, Derrida, John Berger e Coetzee com a questão animal. Essa inquietação 
pode ser justificada pela forma como esses estudiosos percebem as adversidades éticas e políticas que envolvem a 
relação dos homens com os animais.   

No campo ficcional, o Brasil possui uma grande quantidade de literatos que escrevem sobre animais não humanos, 
porém existe uma diferença entre esses escritos que são, em sua maioria, em formato narrativo. O que se pode 
perceber é que a poética animal e os textos com histórias sobre os animais são criados em grande escala para o 
público infantil. Tais textos, quase em sua totalidade, possuem um linguajar muito simples e pouca qualidade literária. 
Harold Bloom (2003, p. 13) explica em seu livro Contos e poemas para crianças extremamente inteligentes de 
todas as idades que “[...] A maior parte do que se oferece nas livrarias como literatura para criança seria um cardápio 
inadequado para qualquer leitor de qualquer idade em qualquer época [...]”. Sendo assim, algumas publicações infantis 
que trazem o animal como personagem não têm um sentido efetivo para essa utilização e o fazem de forma exagerada, 
causando com isso elevados números de histórias infantis com animais, mas sem qualidade literária.   

Entre os autores brasileiros que já escreveram obras ficcionais ou poéticas tendo os animais como personagens, 
podemos citar Cláudio Daniel (2005). Em seu livro denominado Figuras metálicas: travessia poética o autor cria um 
zoológico em miniatura, tendo por base insetos, às vezes indesejáveis ao ser humano, e os descreve conforme sua 
visão poética. Já Wilson Bueno (1999) em sua obra Jardim zoológico elabora seu zoo a partir de seres fantásticos da 
América Latina e constrói narrativas sobre eles. Murilo Rubião (1993) contempla o público leitor com seu coelho Teleco 
em um de seus contos fantásticos intitulado “Teleco, o Coelhinho” publicado no livro O pirotécnico Zacarias. Nele o 
autor conta a história de um coelho que se transforma em vários animais. Teleco se apaixona perdidamente por uma 
mulher chamada Tereza e transformado em canguru afirma ser um homem. O narrador, que faz parte do enredo, é 
amigo do coelho e também se apaixona por Teresa e a pede em casamento, mas ela recusa. Com isso ele expulsa o 
companheiro de sua casa e Teresa, indignada, diz que fará de Barbosa, ou Teleco, um homem importante. Depois de 
muito tempo, o narrador fica sabendo notícias de um mágico chamado Barbosa, mas acredita que pode ser coincidência 
entre nomes.   

Certo dia, Teleco volta, mas está doente transformando-se em vários animais seguidamente. No final do texto, o coelho 
morre transformando-se em uma criança nas mãos do narrador. No livro Terminal, de Ronald Polito (2006), o capítulo 
Minizoo remete intertextualmente ao Setor Microzoo de Poliedro, escrito por Murilo Mendes nos anos de 1965 a 1966 
e publicado em 1972. Ronald Polito escreve sua poesia animal, relacionando características humanas a cada um de 
seus animais poetizados. Há também no livro um poema intitulado Histórias naturais que faz referência a alguns animais 
e se relaciona ao Minizoo, mesmo sem estar inserido nele.  

Outro texto que ressalta defeitos dos seres humanos, relacionando-os a animais é A revolução dos bichos (2007) de 
George Orwell, que satirizou a ditadura stalinista, tornando alguns animais como o porco, o cavalo, a galinha e outros 
animais como reveladores das fraquezas humanas. Franz Kafka em sua novela A Metamorfose (1993), publicada pela 
primeira vez em 1915, fez o contrário. Ele zoomorfizou o homem, tornando-o um inseto e sujeitando-o a ações 
inesperadas. Para Márcio Seligmann-Silva (2011, p. 151), essa forma de transformar o ser humano é “despi-lo de sua 
roupagem humana”.   

Compreende-se pela exposição dos textos apresentados que diversos autores, brasileiros e estrangeiros, utilizaram os 
animais como personagens. Mais exemplos de alguns textos relacionados a esse tema estão localizados no 
Suplemento Literário de Minas Gerais, publicado em setembro-outubro de 2010. Na referida publicação, textos sobre 
animais são representados através de artigos científicos, poemas e narrativas que têm como personagens principais 
os bichos. Os autores que estão presentes na publicação expressam todo interesse, estudo e estima por tão admiráveis 
criaturas. Eles desempenham a função de convidar a todos para adentrarem o território da zooliteratura, e quem não 
aceita esse convite se priva do prazer de desfrutar da presença, mesmo que literária, de tão amigáveis seres. Nas 
próximas páginas serão apresentados mais detalhadamente alguns textos brasileiros que representam o animal de 
maneira narrada, poética e simbólica.  

O SIMBOLISMO ANIMAL EM NARRATIVAS INFANTIS  

  
Quem nunca em sua infância apreciou histórias em que animais escapavam das páginas dos livros de literatura infantil? 
São textos que mesmo no mundo atual, repleto de computadores, tablets, vídeo-games de alta complexidade e diversos 
dispositivos eletrônicos, ainda despertam a curiosidade das crianças. Dentro desses textos, a figura do animal é 
predominante e é nela que se pode perceber, ainda que de forma bem simples, a relação que o homem constrói, desde 
sua infância, com esses seres.  

José António Gomes (1993, p. 46) explica sobre o relacionamento entre o homem e os animais:  

  

[...] é sabido que o homem se projetou, desde sempre, no animal, usando-o para se conhecer a si 
próprio através dele e mascarando-se frequentemente de bicho para conseguir suportar a própria 
imagem. Na literatura, na pintura e no cinema, nos mitos, nas religiões e na vida psíquica, o animal 
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funciona, não poucas vezes, como um espelho do homem, onde este se revê, numa imagem ora amada 
ora odiada.  

  

Com essa afirmação o autor entende que a relação entre o homem e o animal existe há muito tempo e é por meio dela 
que as crianças também estabelecem um vínculo imediato com esses seres. Eles já se fazem presentes em suas vidas 
desde suas infâncias, pois atualmente estão na maioria dos domicílios. Quando não existe essa convivência, o homem 
e o animal são apresentados em visitas familiares em que algum parente já possui algum bicho de estimação, em 
passeios a lugares rurais onde os animais são predominantes, ou, simplesmente, no convívio social, em que esses 
seres estão em diversos locais, convivendo com os seres humanos.   

Reconhecendo assim o animal, como ser significativo e próximo da criança, serão vislumbradas a seguir algumas 
narrativas e autores que fizeram dele o personagem principal de suas temáticas. Os contos de fadas e as fábulas são 
os mais antigos textos onde se encontram essas criaturas. Em algumas dessas histórias, ele configura características 
negativas do ser humano sendo representado pelo lobo mau que maltrata a Chapeuzinho Vermelho e sua família, pela 
cigarra que não trabalha e pela lebre que não sabe respeitar a lentidão da tartaruga. Outros contos salientam aspectos 
positivos desses bichos como o porquinho que não tem preguiça para construir sua casa, a formiga que trabalha para 
manter seu próprio sustento e a tartaruga que consegue vencer uma corrida mesmo sendo vagarosa. Essas faculdades 
ilustradas no animal são representações da personalidade do homem. Com isso, pretende-se nesses textos, além de 
narrar lindas histórias para crianças e, no caso das fábulas, destinar-lhes alguma lição de moral, contribuir para que 
esse conteúdo tenha um significado estreito com a criança, pois em algum momento de sua vida ela já esteve perto ou 
visualizou um desses animais.   

Outros textos muito utilizados com crianças são os poemas de Vinicius de Moraes (2000) do livro A arca de Noé. Por 
meio deles, o autor apresenta bichos como A foca, A pulga, O Pato pateta. O livro, ilustrado por Maria Louise Nery, foi 
lançado na década de setenta no Brasil e musicado anos depois pelo compositor juntamente com Toquinho. O trabalho 
é considerado por muitos como um clássico infantil.  

Sonia Junqueira e Mary França também fazem uso de algumas histórias com animais na tentativa de levar ao mundo 
infantil um caminho para seu letramento. Os textos de Junqueira tratam o animal como motivo de escrita de um texto 
mais simples. Dessa forma facilitam a leitura inicial de seu público infantil. O Macaco e a mola (2007), que tem o 
macaco como personagem principal, fazendo estripulias com a mola; A foca famosa (2007),que conta a história de 
uma foca que é bem conhecida e está a procura de um namorado; O peru de peruca (2007) é a história do peru Ary 
que se depara com uma peruca e a utiliza para dar susto em seus amigos e, por fim, O pato e o sapo (2007) narra a 
história desses dois animais que, mesmo brigando durante o texto, tornam-se amigos. Além desses, outros livros 
escritos pela autora têm a intenção de levar às crianças que estão em fase inicial de alfabetização textos menores e 
mais acessíveis a leitores que ainda não dominam plenamente o sistema de leitura e escrita.  

Para Nelly Novaes Coelho 1995, p. 1035), os livros da autora:  

  

[...] atraem de imediato a atenção do pequeno leitor devido a inteligentes e pitorescas ilustrações 
coloridas, apresentam textos que mantém vivo o interesse da leitura, principalmente devido linguagem 
narrativa concisa e bem-humorada com que a autora centrou, em cada livro uma situação divertida ou 
inesperada facilmente compreendida pelas crianças.  

  

Dessa maneira, o uso desses livros é uma experiência muito prazerosa tanto para a criança que se esforça para lê-lo 
quanto para o adulto que assiste essa rica experiência.   

Mary França igualmente evoca esse fazer literário. Seus livros utilizam animais para a iniciativa de tornar agradável o 
hábito de ler para as crianças de tenra idade. São dela os livros O pote de melado (1979), que conta as aventuras de 
um rato, um pato e um gato tentando comer o melado da vovó que está dentro de um pote; O baile (2012), narrativa 
onde os animais vão em par para um baile, mas chegando lá cada um não pode dançar com seu par, causando com 
isso pares diversos durante as danças. Por fim, A bota do bode (1979), história bem conhecida pelas turmas de 
alfabetização. O livro conta sobre um bode que encontrou uma bota, mas não ficou feliz, pois lhe sobraram as outras 
patas sem botas. Outros animais aparecem, mas nenhum deles fica com a bota e, por último chega o gato e a gata 
que utilizam a bota para colocarem seus filhotes. As ilustrações de Eliardo França encontradas nos livros fazem da 
aventura de ler uma tarefa ainda mais divertida.  

Clarice Lispector também tem em seus textos algumas histórias sobre animais. O conto O Búfalo narra a história de 
uma mulher que, com o término de um relacionamento, vai ao zoológico tentar encontrar o ódio instaurado com o fim 
dessa relação. Ela busca em todos os animais e não encontra o ódio tão procurado, mas nos olhos do búfalo identifica 
algo que lhe toca. Esse é um exemplo de como Clarice também tinha uma grande afeição por essas criaturas. Para a 
literatura infantil, Clarice Lispector escreveu um texto que pode ser encontrado em seu livro Como nasceram as 
estrelas: doze lendas brasileiras, nele a autora acrescentou o conto Como apareceram os bichos, que relata a lenda 
de um tempo onde ainda não existiam animais e uma índia, que era noiva do índio Hêté-nacop, planejou em dia de 
festa falar ao noivo que estava doente para poder chegar antes dele na comemoração e namorar outros índios. Um 
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informante contou ao noivo e ele se transformou em um pássaro para chegar mais rápido ao baile. Ao chegar lá, vê a 
noiva dançando alegremente. Ele pediu à chuva, ao raio e o trovão para provocarem uma tempestade no local e bateu 
em todo mundo, até em sua noiva, puxando seu nariz e transformando-a em um tamanduá-bandeira. O par da índia 
na dança também teve o nariz puxado e virou uma anta com nariz comprido.  

Outro índio que era bem feio tornou-se um morcego e foi embora voando. Além deles:  

  
Uma velha tagarela virou mutum. Também outros viraram periquito, saracura, cobras e lagartas. Sabem 
como nasceu o jacaré? Nasceu de um índio que abriu uma boca cheia de dentes. Os convidados, em 
vez de gente, eram um macaco preguiça, a onça, o urubu, o macuco, e nem sei mais quem. Sem falar 
que uma índia tornou-se capivara, outra gafanhoto, outros sapos, borboletas e grilos. Uma velha que 
estava ralando guaraná, quando viu a coisa ficar feia, fugiu com a cuia e pedra de ralar e o guaraná. 
Mas não houve apelação: a cuia lascou-se e virou casco de jabuti, enquanto o guaraná passou a ser o 
seu coração. (LISPECTOR, 2011 p. 36-37).  

  

Conforme a lenda, então, os animais foram criados desta maneira, mas há uma observação no final do texto, 
evidenciando que os leitores podem ou não acreditar nessa história.  

Dessa forma, os animais contidos nas histórias e poemas apresentados atestam que a representação animal vai muito 
além do uso desses seres apenas para demonstração de apreço do homem pelos bichos. Eles comprovam a 
importância do uso de suas representações na literatura.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
Os vários textos zooliterários citados neste artigo, os textos teóricos pautados em analisar as relações do homem com 
o animal e a pergunta feita por Derrida sobre quem é o próprio homem corroboram com a ideia de que o ser humano 
deve refletir sobre suas ações em relação a essas criaturas presentes em seu cotidiano.   

Na literatura, o animal é encontrado escrito em livros de histórias desde épocas longínquas, mas como estudo teórico 
ou estudo literário, os trabalhos em torno do tema animalidade ainda são considerados escassos. Textos ficcionais, 
poéticas sobre o animal e obras infantis em que eles são representados de forma simbólica demonstram que a escrita 
sobre o animal não se esgota. Os livros que contam com os animais como personagens, convidam para leitura públicos 
de todas as idades, fazendo com isso que os leitores adentrem seus espaços de alteridade.  

Sendo assim, escritores que utilizaram da presença dos animais em seus textos entregaram cordialmente a todos nós, 
leia-se de coração, de sentimento, uma coleção desses bichos na composição de seus respectivos zoológicos 
particulares.  É neste espaço de conhecimento que esse ser passa, além de vivente, para um lugar de cultura. Aliando 
o pensamento do autor ao campo literário, procurou-se ao longo deste trabalho refletir sobre o que compete ao homem 
em relação aos animais. Conclui-se finalmente que o amor aos bichos não está relacionado somente aos ecologistas 
ou estudiosos da natureza. Esse estudo está dentro de nós, de nossa literatura, enfim, da escrita literária sobre os 
animais.  
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A REPRESENTAÇÃO DA PERSONAGEM BRUXA NOS LIVROS DE LITERATURA INFANTIL 

CONTEMPORÂNEOS 
 

Anna Carolyna Franco Américo 
Celia Abicalil Belmiro 

 

Introdução 
 

O ser nefasto sempre esteve presente na história. A dualidade entre bem e mal é importante para as motivações 
humanas, visto que possibilita a busca pela vitória e que popularmente acontece àqueles que praticam o bem. Bruxas 
e feiticeiras ganharam destaque a partir da Santa Inquisição, instituída pela Igreja Católica, porém sua presença já 
existia deste a mais remota Antiguidade (ECO, 2014). Todavia, quem de fato se enquadrava nessas figuras? Quais 
eram suas atitudes? Por que esses serem representavam tanta ameaça à fé cristã da época? Perguntas como essas 
nos permitem entender o contexto sócio-histórico em que essas mulheres estavam imersas.  
 Segundo Novinsky (1996), não há uma data de início precisa para a inquisição medieval. Ela foi produto de 
uma construção social dos fins do século XIII, em que a Igreja Católica e o Papado estavam ameaçados por uma série 
de fatores que questionavam os dogmas e as tradições apostólicas. Essa instituição jurídica da Igreja tinha como 
principal objetivo julgar e punir os crimes contra a fé – judaísmo, blasfêmia, luteranismo, protestantismo, etc. – e contra 
a moral e os bons costumes – bigamia, feitiçaria etc. Nos documentos do Santo Ofício destaca-se a presença feminina 
em crimes, em grande parte dos casos, acusadas por atitudes suspeitas, como realização de feitiços e utilização de 
poderes sobrenaturais. Essas mulheres eram popularmente chamadas de bruxas e feiticeiras. Entre os castigos por 
tais práticas, dentre outros, incluía-se a morte violenta em fogueiras, nas praças públicas, como no caso clássico de 
Joana D’Arc46. 
 Na literatura infantil, sua presença já é marcante desde os contos clássicos, como em João e Maria, A Branca 
de Neve, A Bela Adormecida, dentre outros. A fim de representar uma personagem que provocasse medo e hostilidade 
no público infantil, criou-se a figura de uma mulher, na maior parte das vezes velha, fora dos padrões, trajadas com 
roupas escuras e botas bicudas, com muitas rugas e verrugas no rosto, além de habitarem cavernas ou casas 
assombradas, acompanhadas de animais, como sapos, corvos ou corujas. A presença dessa personagem na literatura 
infantil ganhou destaque com os contos da tradição oral. Neles, ela cumpria o objetivo de amedrontar e garantir que as 
crianças fossem educadas, civilizadas e obedientes aos seus responsáveis.  
 Baseando-se neste contexto, o universo literário infantil intensificava o pavor a esses seres. Os contos de fadas 
as retratam com um estereótipo extremamente assustador, como sugere Jacoby: 

 
O aspecto físico de bruxa, explicitado pelo narrador, intensifica, com a metalinguagem, a consciência 
de imagem construída e caricatural: Tinha um par de olhos perfeitos para uma bruxa, isto é, grandes, 
esbugalhados, com riscas de sangue e cada um virado para um lado. Motivo de orgulho, o nariz enorme, 
em forma de bico de papagaio, com a ponta quase entrando na boca de um único dente amarelado e 
carcomido, compõe o reflexo devolvido pelo espelho, que se completa com o cabelo despenteado, cor 
de cinza, roupas gastas e esfarrapadas (2009, p. 89). 

 
 Todavia, a literatura infantil contemporânea trouxe em voga bruxas que fogem a estes estereótipos. Essas 
“novas” personagens, se é que assim as podemos considerar, passam a ser dotadas de características peculiares. 
Suas atitudes não são mais maldosas, mas ainda assim usam de alguns poderes sobrenaturais. Algumas das 
características elencadas por Jacoby (op cit) ainda permanecem, com a aparência senhoril, como é o caso da bruxa 
Jezibaba, do livro “A bruxa Jezibaba e a menina bordadeira”, de Fábio Sombra; presença de objetos que auxiliam na 
feitiçaria, como no livro “Carona na vassoura”, de Júlia Donaldson e Alex Scheffler; além da utilização de poderes 
sobrenaturais como a bruxa do livro “A bruxinha atrapalhada”, de Eva Furnari.  
 Os estudos sobre a caracterização e papéis que essa personagem desempenha, como os trabalhos de 
Machado (2005), Laitano (2008), Menon (2008), Jacoby (2009), Santana (2011), vêm demonstrando que ela é uma 
representação importante nos livros literários infantis. Assim, “constata-se que as bruxas vão deixando de 
desempenhar o papel de coadjuvante para atuarem na qualidade de protagonistas, ganhando um espaço maior e de 
maior significância” (MACHADO, 2005, p. 15). 
 

1. Fundamentação teórica 
 

 O surgimento da literatura infantil é recente. Anterior a ela já existia a literatura destinada aos adultos, que 
também era compartilhada com o público infantil, visto que naquele período não existia distinção entre “coisas de 
adulto” e “coisas de criança”. Seus primeiros exemplares surgem na França, na segunda metade do século XVII no 

                                                           
46Joana D’Arc foi uma personagem importante para a história francesa durante a Guerra de Cem Anos, contra a Inglaterra. Ela 
decidiu entrar para o exército a fim de ajudar seu país. Essa motivação se deu devido às visões que tinha; segundo ela, mensagens 
vindas de alguns santos e arcanjos. Foi queimada viva pela Inquisição, acusada de praticar feitiçaria. 
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reinado de Luís XIV (NASCIMENTO, 2006). Sua gênese se dá em meio a diversas transformações sociais e com o 
propósito de educar crianças e jovens franceses de acordo com a moral da época.  
 Dentre essas transformações, podemos destacar a ascensão da burguesia e a decadência do sistema servil 
do feudalismo. Elas contribuíram para a efervescência do renascimento cultural que, por consequência, levou a 
sociedade a reformular seu modo de enxergar o mundo. Essas mudanças contribuíram para a construção do conceito 
de infância e suas subjetividades.  
 Com o início da formulação de tal conceito – baseado nos princípios cristãos de pureza e inocência – cria-se a 
necessidade de separar estes indivíduos, adulto e criança.  Além disso, outro fator foi fundamental para o seu 
surgimento: a reorganização da escola. 
 Com a implantação do ensino gratuito e obrigatório para todas as classes sociais, as crianças deixam os 
ambientes das fábricas e passam a habitar escolas, que por sua vez davam-lhes acesso à literatura. É neste contexto 
que ela surge, cumprindo a função de mediar a relação da criança com o novo mundo que a cerca.  
 As histórias infantis deste período são marcadas pelas questões políticas, sociais e econômicas vivenciadas 
por aquela sociedade. Os autores que ganharam destaque por darem início a estas narrativas foram o francês Jean de 
La Fontaine (1621-1695), os alemães Jacob Grimm (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859), e o dinamarquês Hans 
Christian Andersen (1805-1875).  
 Nas fábulas de La Fontaine pode-se perceber as denúncias de injustiças e miséria enfrentadas por aquela 
população. Assim como ele, as histórias de Perrault, datadas do século XVII, são marcadas pela valorização da moral 
e formação dos bons costumes, principalmente de meninas e moças, devido ao seu trabalho religioso de preceptor das 
filhas do rei. Como afirma em seu conto “Chapeuzinho Vermelho” (1697): 
 

Vemos aqui que as meninas, 
E sobretudo as mocinhas 
Lindas, elegantes e finas, 
Não devem a qualquer um escutar. 
E se o fazem, não é surpresa 
Que do lobo viram jantar. 
[...] 
Esses doces lobos, com toda educação, 
Acompanham as jovens senhoritas 
Pelos becos afora e além do portão. 
Mas ai! Esses lobos gentis e prestimosos, 
São, entre todos, os mais perigosos.  
(Perrault,1697, apud MACHADO, 2010, p. 82) 

 
 As bruxas, nesses contos, eram a grande causa do pavor contido nas histórias infantis. Mistura de ser místico 
e ser humano, elas são um dos meios para causar o medo e, consequentemente, recurso para educar os mais jovens. 
 Em histórias como João e Maria, A bela adormecida e Branca de Neve, de Perrault, essas personagens 
possuem características aterrorizantes, como mostram as imagens de Jessie W. Smith (1919) e Arthur Rackham (1909) 
– ilustrações referentes ao conto de fadas João e Maria. Cabe ressaltar que as imagens são do século XX e a narrativa 
verbal do século XVII, desta forma podemos observar os diferentes tipos de roupas, cada uma delas típica do século 
em questão. 
 

  
Fig 01(Fonte: Rackham, 1909) 

  



188 
 

 
Fig 02  (Fonte: Smith, 1919) 

 
 Ainda em João e Maria, o autor discorre sobre a aparência dessa personagem: 
 

De repente a porta se abriu e uma mulher velha como Matusalém [...]. As bruxas têm olhos vermelhos 
e não conseguem enxergar de muito longe, mas, como os animais, têm um olfato muito apurado e 

sempre sabem quando há um ser humano por perto. Quando sentiu João e Maria se aproximando, a 
velha riu cruelmente (1697, apud MACHADO, 2010, p. 168 e 169).  

 
 Tem-se assim, a representação feminina, com aparência velha, pele enrugada, presença de verrugas no nariz, 
cabelos desgrenhados e com mechas brancas. Além disso, elementos de vestimentas compõem a caracterização 
dessa personagem: vestidos escuros, – geralmente nas cores pretas, roxas e ou marrons – chapéus e botas com bicos 
pontiagudos e grandes – também em cores escuras. Elas trazem consigo objetos mágicos, como caldeirões e varinhas; 
e animais de estimação, como exemplo corujas, sapos e corvos.  
 No Brasil, a literatura infantil chega aproximadamente um pouco antes no início do século XX. As obras, em 
sua grande parte, eram traduções das produções europeias e não correspondiam à realidade do nosso país. É somente 
no início do novo século que autores como José de Alencar e Olavo Bilac – consagrados da literatura adulta – começam 
a explorar o universo infantil.  
 Porém, o grande ápice se dá com as produções de Monteiro Lobato, que revela em suas obras experiências 
únicas a este público. Coelho ressalta sua importância: 
 

Foi em pleno período de confronto entre o tradicional (formas já desgastadas do Romantismo/Realismo) 
e o moderno (representado pelo Modernismo de22) que Monteiro Lobato inicia a invenção literária que 
cria o verdadeiro espaço da literatura infantil no Brasil. (COELHO 1995, p. 57) 

 
 Para ela, Lobato é um “divisor de águas” da literatura infantil brasileira. As fases histórico-literárias da literatura 
infantil podem ser divididas em Precursora: período pré-lobatiano que vai de 1808 até 1919; Moderna: período lobatiano 
dos anos 20 aos anos 70; e, por fim, a Pós-Moderna: período pós-lobatiano que tem início após os anos 70.  
 Este autor oferece narrativas que exaltam as crianças, tornando-as heróis e protagonistas das histórias, mostra 
e as fazem compreender questões do universo adulto, através de uma linguagem simples e objetiva. Além disso, busca 
evidenciar assuntos que estimulem a curiosidade, criatividade, imaginação e humor das crianças. Tudo isso, através 
de histórias marcadas por uma linguagem coloquial e repleta de neologismos. 
 Outro traço notável das obras de Lobato é o espírito nacionalista. Sempre destacando os elementos da fauna 
e flora do nosso país, como também do folclore brasileiro. No livro Reinações de Narizinho (1931) – base para a série 
Sítio do Picapau Amarelo – é possível encontrá-los: o ribeirão onde as crianças se encontram para nadar e brincar, o 
pomar onde se deliciam com vários pés de frutas, especialmente jabuticabas e personagens como o Curupira, Saci e 
a Cuca – mistura de espécie humana com crocodilo, representando o mal, o antagonismo.    
 A personagem Cuca aparece como a representação da bruxa europeia, porém com elementos da nossa 
cultura, no caso o folclore. Ela é impregnada de aspectos que as bruxas europeias têm: presença do caldeirão, mora 
em uma caverna assustadora e sombria, botas e vestidos, cabelo desgrenhados etc. Cabe ressaltar que se trata de 
um novo formato de antagonismo aos heróis e não mais uma imitação, evidenciando o espírito nacionalista de Lobato.   
 A partir de 1970, outros autores começam a escrever para crianças e novos formatos de bruxas vão 
aparecendo. Dentre elas, bruxas boas, mas que ainda carregam elementos das bruxas tradicionais, como as de 
Perrault. Autoras como Eva Furnari e Sylvia Orthof são algumas deles.  
 Esses novos livros apresentam bruxas que praticam o bem, ajudam os demais personagens das narrativas e 
habitam até mesmo casas em bairros residenciais. Elas ainda são atrapalhadas e dotadas de humor.  
 

2. Metodologia 
 

 Este artigo visa explorar e analisar três bruxas, de três diferentes livros, destacando os elementos de 
permanência e de transformação que elas manifestam. Além disso, apresentaremos o impacto dessas novas 
personagens para a literatura infantil. 
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 Os livros escolhidos para a análise são João e Maria (1697), dos irmãos Grimm, com publicação em coletânea 
pela editora Zahar e que também reúne obras originais de autores como Andersen e Perrault. O segundo livro é Uxa 
ora fada, ora bruxa (1985) com assinatura de Sylvia Orthof, ilustrações de Gê Orthof e publicação da editora Nova 
Fronteira. Por fim, a obra de Julia Donaldson – texto verbal – e Axel Sheffler – texto imagético – Carona na vassoura 
(2001), que foi publicada pela editora Brinque-book.  
 A motivação para a escolha dos três livros deu-se em função da época em que foram publicados pela primeira 
vez. Nota-se que os três são de séculos distintos e, diante disso, consideramos que existam transformações 
interessantes a serem exploradas, uma vez que as personagens bruxas estão em contextos sociais diferentes. Além 
das transformações, buscaremos compreender quais os elementos de permanência que foram mantidos.    
 A história de João e Maria é oriunda dos contos de tradição oral e foi publicada no século XVII pelos irmãos 
Grimm. Na coletânea feita pela editora Zahar, o texto verbal reúne elementos e descrições que retratam como é a 
personagem bruxa.  
 Segundo o conto, o país passava por uma grave crise de fome e assim como as demais pessoas, o pai e a 
madrasta de João e Maria também estavam assolados por esse transtorno. Como solução para a fome, a mulher 
sugere ao pai que abandone as crianças na floresta, assim eles, os adultos, economizariam comida e não morreriam 
de fome. O homem resiste à ideia, porém, não descobrindo outra solução, aceita a sugestão da esposa. A conversa é 
ouvida pelos irmãos, inicialmente Maria chora muito e João a consola dizendo que encontrará uma forma de trazê-los 
para casa novamente. O garoto sai do quarto, vai até em frente à casa, pega muitos seixos cintilantes – espécie de 
fragmentos de mineral ou rocha – e os espalham pelo caminho, alternativa que os ajudam retornar para casa.  
 Porém, o mesmo não aconteceu na segunda tentativa. O pai lenhador e a madrasta levaram as crianças 
novamente para floresta, a fim de deixá-las por lá, e João espalhou migalhas de pão pelo caminho, para tentar voltar 
para casa, como na primeira vez. Todavia, os passarinhos comeram todo o alimento, fazendo com que os irmãos se 
perdessem na mata. Após muito caminhar, encontraram uma casa feita de pão, bolo e açúcar. Eles rapidamente 
começaram a devorar as paredes e telhados da casa.  
 Neste momento, a porta se abre e uma “senhora velha como Matusalém” (GRIMM, 1697, apud MACHADO, 
2010, p. 168) e que não envergava muito bem de longe, “mas, como os animais, tinha o olfato muito apurado” (GRIMM, 
1697, apud MACHADO, 2010, p. 169). Essa senhora, na verdade, era uma bruxa muito malvada que desejava comer 
as crianças para matar a fome. Porém, os irmãos não desconfiaram de nada e entraram na casa de doces. Ao entrar, 
a bruxa os tranca em sua moradia e foi somente quando ela estava prestes a cozinhar João, que Maria consegue 
empurrar a mulher para dentro do forno em chamas. Ela solta o irmão e os dois retornam para casa.  
 O segundo livro analisado, Uxa ora fada, ora bruxa, conta a história de uma bruxa que sempre mudava de 
opinião. Quando ela acordava no dia do sim, concordava com tudo, fazia caridades e se vestia semelhante às fadas. 
Já quando acordava no dia do não, discordava de tudo e se vestia como bruxa, trocando a varinha de condão pela 
vassoura. Ela é uma bruxa que tenta ser fada, mas após algumas tentativas, desiste. 

Para Coelho (2003), existe uma tenuidade entre bruxas e fadas, que pode ser explicada pela dualidade da 
existência feminina. A fada representa o lado amável, bom, solidário e belo presente na figura da mulher; enquanto a 
bruxa simboliza a parte contrária, ou seja, a face vingativa, cruel e feia. Além disso, a intencionalidade das ações 
também as diferencia: as fadas têm poderes sobrenaturais e os utiliza para reverter uma situação de modo positivo e 
a bruxa de modo negativo. 

 O livro Carona na vassoura narra a história de uma bruxinha diferente. Sempre que voava com seu gato em 
sua vassoura, perdia seus adereços – chapéu, laço e varinha. Ao pousar, contava com a ajuda de alguns animais para 
encontrá-los e como retribuição, os carregava em sua vassoura. Até que, certa vez, perdeu sua maior preciosidade: a 
varinha. Isso fez com que ela ficasse indefesa, diante de um enorme dragão. Todavia, seus amigos se juntaram para 
ajudar e livrar a amiga daquele grande perigo. 
 Nota-se que em cada livro a personagem bruxa assume uma posição. Essas obras nos levam a pensar novas 
possibilidades dessas figuras e nos indagam: Elas ainda são bruxas? Ou novas fadas? Quais suas similaridades? São 
essas questões que o presente artigo pretende responder. 

 
3. Resultados e discussões 

 
 No primeiro livro analisado, João e Maria, dos irmãos Grimm, a personagem bruxa assume a postura tradicional 
que, costumeiramente, esperamos de uma bruxa: atitudes perversas, desejo ávido de saciar sua fome e aparência 
senhoril e assustadora. Já na obra Uxa ora fada, ora bruxa, é possível notar a que a protagonista Uxa, uma bruxa, 
anseia viver como uma fada, ao conseguir, fica entediada com tanta bondade que precisa realizar e logo se transforma 
novamente na terrível bruxa. O livro retrata a dualidade entre o bem e o mal, fada e bruxa, sim e não. Enquanto o último 
exemplar analisado tem como protagonista uma figura que, embora seja uma bruxa, foge aos estereótipos de tal 
criatura. Ela usa de seus poderes para fazer o bem, acolher novos amigos e acaba atrapalhando-se ao voar em sua 
vassoura.  
 Em João e Maria, conto datado do século dezessete, a bruxa cruel é uma figura que auxiliava as famílias na 
educação de seus filhos. Ela representa o mal que pode acontecer às crianças que andarem sozinhas ou passarem 
por lugares que não devem.  
 Uxa, da história de Sylvia Orthotf, representa a possibilidade, a liberdade de ser e estar onde quiser. Ela, assim 
como a sociedade dos anos 80, anseia por descobertas, criações e oportunidades. 
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 Já a bruxa do livro Carona na vassoura, desconstrói padrões, isso porque mostra-nos que é possível uma 
bruxa, simultaneamente, ter poderes e ser frágil, possuir um caldeirão de feitiçaria e ajudar todos os animais que 
encontra pelo caminho. Ela reafirma a potencialidade da literatura contemporânea, que se constrói, desconstrói, afirma, 
contradiz e permanece.  
 Assim como a literatura, a personagem bruxa também transcende aos padrões, aos preconceitos, e também 
aos tempos.        
 
 
 
 
Considerações Finais 
 
 Como resultado, observou-se que o contexto histórico-social influencia e altera padrões, ainda que algumas 
características sejam mantidas. Desta forma, as bruxas analisadas são, também, produtos de uma determinada época 
e sociedade. Os livros analisados, de diferentes datas, evidenciam que embora as personagens sejam distintas, bem 
como suas atitudes, a essência da figura da bruxa se mantém, ainda que para criar distintas situações.  
 Em suma, diante de todas as mudanças estéticas e atitudinais, as bruxas podem ser consideradas figuras 
renovadas na literatura infantil. 
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RESUMO: Neste texto apresentamos alguns dos resultados obtidos com a aplicação de atividades de ensino, pesquisa 
e extensão em desenvolvimento desde 2016 junto ao Núcleo de Pesquisa “Educação: Subjetividade e Sociedade” da 
UEMG-Barbacena envolvendo alunos da Escola Estadual Adelaide Bias Fortes.  Visando uma modificação do status 
da disciplina de Ensino Religioso, geralmente tratada como uma complementação de carga horária destinada a criar 
uma forma de tempo livre para os alunos, a equipe do NPESS organizou uma série de atividades envolvendo a relação 
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entre um método de ensino lúdico, porque entendemos que para modificar esse status não é necessário se perder em 
meras formalizações conteudistas, e um objeto de estudos que estivesse próximo à realidade dos alunos envolvidos. 
Neste sentido a Mitologia se apresentou como um tema capaz de manter a proposta de uma discussão sobre religião; 
abrir essa discussão para uma abordagem arquetípica das ações e reações humanas, em toda a sua fragilidade 
humana; aproximar os envolvidos com jogos eletrônicos como God of War, ou os leitores das sagas místicas como 
Percy Jackson; ou ainda os que conheciam a temática de filmes como Fúria de Titãs, a trilogia Thor da Marvel e mesmo 
o desenho Hercules da Disney. De alguma forma os alunos reconheciam a temática, ao mesmo tempo que eram 
retirados do conforto de colorir os símbolos da páscoa. De todas estas aproximações, a obra de Rick Riordan é a que 
tem oferecido uma maior possibilidade de trabalho, especialmente porque usa como elemento fundamental de seu 
desenvolvimento o universo da mitologia lançado no contexto dos dias atuais e apresenta como personagens jovens 
que passam pelos mesmos dramas dos alunos envolvidos, como a tensa relação com os pais, os amores não 
correspondidos e a dificuldade de manter a atenção na escola.  

PALAVRAS-CHAVE: Mitologia; Ensino Religioso; Rick Riordan. 

 

INTRODUÇÃO  

Nascido em 1964, antes de se tornar um escritor Rick Riordan foi professor de inglês e história por quinze anos, 
mas apesar de lidar com o público jovem em suas aulas as primeiras investidas na literatura tinham como alvo os 
adultos. O próprio Riordan (2018) informa em entrevista para seu site pessoal, que estes livros não são destinados às 
crianças47, na introdução aos ensaios do livro Semi deuses e monstros (2014g) ele indica que sua responsabilidade 
com o universo de significados criado em suas produções muda a partir de uma mesa em que se discutia um de seus 
livros adultos, The Devil Went Down to Austin. A forma com que um dos membros da mesa se referia à sua produção 
lhe chamou a atenção para o que o livro se torna quando não está mais nas mãos do autor. Os símbolos explorados 
pelo outro não foram intencionalmente inseridos por ele. O livro do leitor era mais amplo do que o que ele autor podia 
pensar. Contudo ainda não foi este o ponto que transformou o escritor de livros adultos e professor de jovens em autor 
de literatura infanto-juvenil, esta mudança está mais envolvida com sua história familiar. 
 Riordan manifesta que não tinha intenção de se tornar o laureado autor de ficção infanto-juvenil, seu ingresso 
no universo das histórias mitológicas está diretamente associado a um problema vivido por seu filho mais velho.  
 

Percy Jackson começou como uma história que eu contava a meu filho Haley na hora de dormir. Na 
primavera de 2002, quando Haley estava no primeiro ano, ele começou a ter problemas na escola. Logo 
descobrimos que ele tinha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, além de dislexia. 
Ler era difícil para ele, mas Haley gostava de mitologia grega, assunto que lecionai por muitos anos 
para alunos do segundo ciclo do ensino fundamental. Para mantê-lo interessado na leitura, comecei a 
contar os mitos em casa. Quando terminei todos, ele me pediu para inventar um novo. O resultado foi 
Percy Jackson, o semideus moderno com TDAH e dislexia, inspirado nas dificuldades de meu filho 
(RIORDAN, 2013, p. 215). 

 
A contação de histórias dos mitos tinha como função auxiliar seu filho em seu drama pessoal, um jeito do professor se 
submeter à função de pai. Por mais que Riordan admita que já conhecesse sobre estes distúrbios na função de 
professor, e que até admita alguma adaptação de sua forma de lecionar, ele concluí que “quando a criança em questão 
é seu próprio filho é diferente”, e ainda mais complexa porque “Sendo escritor e professor de ensino fundamental, não 
foi nada fácil para mim aceitar o fato de que meu filho odiava a escola” (2014g, p. 9). Para se contrapor ao “odiar a 
escola”, Riordan buscou aquilo que agradava ao filho. As histórias contadas geravam prazer e ao mesmo tempo 
possibilitavam a educação formal. Foi neste contexto que, segundo o autor “de forma espontânea, veio-me à mente – 
como Atena surgindo da testa de Zeus – o mito que contava o surgimento do TDAH e da dislexia” (2014g, p. 9). O herói 
deste mito tem dificuldade com a atenção porque durante as batalhas não pode se ater a um único objeto, assim como 
tem dificuldade com a leitura porque seu cérebro foi “programado para o grego antigo”. Com seu personagem Riordan 
propõe uma ode aos mais comuns problemas enfrentados pelos jovens de hoje. “Na história Percy Jackson descobre 
que ser diferente pode ser uma fonte de força – e um sinal de grandeza. Ser ruim em termos acadêmicos não significa 
que você seja um fracasso” (2014g, p. 10). Longe de criar um paradigma do não estudo, Riordan ameniza o sofrimento 
daqueles que não se encontram na ideologia mercadológica reinante na atualidade. 
 

1. A OBRA DE RICK RIORDAN 
 

A série de livros com o personagem Percy Jackson é atualmente dividida em três ciclos de cinco livros cada. 
O primeiro ciclo, Percy Jackson e os olimpianos, se inicia com o personagem com os mesmos 12 anos que seu filho 
tinha à época, e que o público alvo selecionado tem.  Um menino que tem as mesmas dificuldades e as mesmas 

                                                           
47 No, they’re not designed for kids. They have adult situations, language, etc. They aren’t any worse than a typical R-rated movie, 
but I do not recommend them for readers under 17. I’m not sure younger readers would enjoy them anyway. They are very different 
from Percy Jackson. (RIORDAN, R. Entrevista. Disponível em: <http://rickriordan.com/about/an-interview-with-rick/>, acesso em 13 
de fevereiro de 2018). 
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paixões desse público. O objetivo de Riordan em alcançar e seduzir seu filho foi bem realizado e ampliado com o 
sucesso de vendas de seus livros. Percy Jackson, apesar de ser um semideus e de tratar de mitos, fala diretamente 
aos anseios dos adolescentes, e dessa forma a mitologia é revisitada como originalmente não poderia deixar de ser. 
O mito é esse eterno jogo de similitude, não uma oposição entre erro e verdade, mas um gesto de profundo respeito 
ao assumir o absurdo como possibilidade de se relacionar com o mundo. Em um dos livros extras, no qual Riordan 
narra os mitos a partir da visão de Percy Jackson, o personagem-narrador faz uma advertência ainda na introdução.  
 

Peguem leve comigo quando eu estiver falando dos deuses tá? Existem, sei lá, quarenta trilhões de 
versões diferentes dos mitos, portanto não me venham dizer: Ah, eu ouvi diferente, você está ERRADO!  
Vou contar as versões que fazem mais sentido para mim. Juro que não inventei nada disso. Ouvi todas 
as histórias direto dos gregos e romanos antigos que escreveram originalmente. Podem acreditar, eu 
não seria capaz de inventar coisas tão esquisitas (2015, p. 9). 

 
Não existe mentira no mito, existem versões, existe a possibilidade de repensar a realidade a partir de um contexto da 
ficção. E repensando a realidade se repensa a si mesmo. As angústias do adolescente Percy Jackson, assim como 
todo o contexto absurdo dos mitos, falam diretamente sobre as nossas angústias e os absurdos diários com os quais 
temos que lidar.  

O personagem Percy Jackson é o pontapé inicial para a criação de toda uma mitologia própria. A primeira série 
de livros é Percy Jackson e os olimpianos, formada por: O ladrão de raios (2005 – para função cronológica indicaremos 
o ano do original); O mar de monstros (2006); A maldição do titã (2007); A batalha do labirinto (2008); O último olimpiano 
(2009). Nesta série o herói descobre-se como um meio-sangue, filho de um deus (Poseidon) com uma humana, e 
precisa deter a recomposição de Cronos. O Deus do tempo que havia sido destronado por Zeus pretende retomar sua 
função e instaurar o caos. A premissa básica da organização desta mitologia é de que a cultura grega clássica 
permanece viva como fundamento da civilização ocidental. Em um discurso do centauro Quíron, treinador de heróis 
desde os tempos arcaicos, presente no primeiro livro e reproduzido como epigrafe do Guia definitivo, Riordan faz 
instituir-se esta premissa: 

 
Vamos, Percy. O que vocês chamam de “civilização ocidental”. Você acha que é apenas um conceito 
abstrato? Não, é uma força viva. Uma consciência coletiva que ardeu brilhantemente por milhares de 
anos. Os deuses são parte dela... A chama começou na Grécia. Então... o coração da chama se mudou 
para Roma, e assim fizeram os deuses... Aonde quer que a chama brilhasse mais, lá estavam os 
deuses. Os deuses simplesmente se mudaram... Eles passram vários séculos na Inglaterra... Em todos 
os lugares onde reinaram... você pode vê-los em pinturas, em estátuas, nos prédios mais importantes. 
E... agora eles estão nos seus Estados Unidos. Olhe para o símbolo do país, a águia de Zeus. Olhe 
para a estátua de Prometeu no Rockefeller Center... Goste ou não, os Estados Unidos são agora o 
coração da chama. São a grande potência do Ocidente. E, portanto, o Olimpo é aqui (2012, p. 10) 

 
O Olimpo como símbolo do Ocidente e migrando conforme a mudança do centro cultural e econômico deste é o que 
permite as demais atualizações que irão acontecer ao longo da mitologia de Riordan, como Apolo dirigindo um 
conversível ao invés da carruagem do sol. Esta série conta ainda com dois filmes produzidos pela Fox: Percy Jackson 
e o Ladrão de Raios (2013) e Percy Jackson e o mar de Monstros (2014), não exatamente correspondentes à história 
de cada um dos livros homônimos, além de versões para graphic novels (2010) com adaptações de Robert Venditti e 
arte de Attila Futaki para os três primeiros livros. Como material complementar ainda é produzido Os arquivos do 
semideus (2009), composto por entrevistas com os personagens, atividades e alguns contos com histórias posteriores 
ao término da série. De responsabilidade de Mary-Jane Knight se tem ainda a produção de um Guia definitivo (2009) 
ilustrado, e ainda uma coletânea de estudos organizada pelo próprio Riordan, Semideuses e monstros (2008). Essa 
estrutura multigêneros será explorada quando apresentarmos a metodologia deste projeto.  

A segunda série de Percy Jackson se inicia juntamente com a série da mitologia egípcia e partir de então o 
autor passa a lançar dois livros por ano. Os heróis do olimpo é constituída por: O herói perdido (2010); O filho de netuno 
(2011); A marca de Atena (2012); A casa de Hades (2013); O sangue do Olimpo (2014). Nesta segunda série a história 
dos personagens segue o ritmo das aventuras dos argonautas e desta vez eles devem impedir que a grande mãe Gaia 
desperte. Os textos refletem o amadurecimento do personagem que cresce juntamente com o filho de Riordan alvo 
inicial da proposta. Como complemento é produzido Os diários do semideus (2012), livro que traz entre outros contos 
escritos por Riordan o primeiro texto de autoria de Haley Riordan, segundo Riordan, “parece apropriado que Haley e 
eu tenhamos completado o ciclo. O menino que me inspirou a criar Percy Jackson agora escreve sobre o mundo de 
Percy” (2013c, p. 216). Para além das complementações feitas pelo filho em questões que o pai não tinha abordado 
até então é mais importante ainda observar que o tratamento através da ludicidade da contação de histórias tem 
ajudado a vencer a resistência que ele tinha nos anos iniciais de sua formação. Outro importante complemento nesta 
fase é Percy Jackson e os deuses gregos (2014), em que o personagem é chamado para narrar as histórias clássicas, 
desta vez sem adaptação para a contemporaneidade, embora com todo o bom humor do personagem.  

Na série As crônicas dos Kane, o objeto central é a mitologia egípcia e se trata mais da relação com a magia 
que propriamente com os deuses. Em verdade a trama envolve uma fraternidade de magos que tenta evitar a volta dos 
deuses, por acreditar que eles se preocupam pouco com a humanidade. Neste caso o poder da palavra é muito 
trabalhado em todo o texto. Toda magia tem o que ver com a adequada nomeação das coisas, inclusive o banimento 
dos deuses depende do conhecimento de seu nome secreto. Um uso fundamental para criar a relação entre 
religiosidade oral e escrita. O poder dos deuses é mais dependente de sua relação com os humanos e o drama familiar 
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de dois irmãos que crescem separados, também são elementos que podem ser trabalhados. Esta série é composta 
por três livros: A Pirâmide vermelha (2010), O trono de fogo (2011) e A sombra da serpente (2012). Também conta 
com um Guia definitivo (2009) ilustrado produzido por Mary-Jane Knight, e uma série de crossovers com os 
personagens de Percy Jackson: O filho de Sobek, A coroa de Ptolomeu e O cajado de Serápis, todos publicados em 
português como e-books, em inglês já existe uma coletânea Demigods e magicians.  

Tratando da mitologia nórdica a série Magnus Chase e os deuses de Asgard usa como apelo central um 
adolescente que morre logo no início da história e narra suas aventuras no reino dos mortos o Valhala. Com a aparência 
física próxima a do ídolo grunge Kurt Cobain, Magnus cresceu nas ruas e apresenta uma outra forma de lidar com as 
questões do mundo, forma muito similar à da ambiguidade do deus das trapaças e agente do bem e do mal, Loki. O 
apelo dos filmes da Marvel com os personagens de Asgard traz ainda mais significado para o uso desta série. Também 
composta por três livros a série foi concluída recentemente pelo volume O navio dos mortos (2017), precedido por A 
espada do verão (2015) e O martelo de Thor (2016). Neste caso o livro complementar tem uma função literária de ser 
o guia para os mortos que se enontram no Valhala, transformado em hotel: Hotel Valhala: Guia dos mundos nórdicos: 
Introdução às deidades, criaturas fantásticas e seres míticos (2017). 

As provações de Apolo é a única série ainda em andamento, prevista para contar com cinco livros tem até 
agora O oráculo oculto (2016) e A profecia das sombras (2017). O terceiro livro The Burning Maze está previsto para 
ser publicado nos Estados Unidos dia primeiro de maio de 2018. Nela a premissa passa a ser as aventuras do deus 
decaido Apolo. Se nos outros livros os deuses são apresentados como potências arrogantes que dependem dos 
mortais, mas não reconhecem essa dependência, nesta série toda esta arrogância é posta à prova quando Apolo perde 
a sua divindade e precisa reconquistá-la. 
 

2. EDUCAÇÃO E MITOLOGIA A PARTIR DE RIORDAN 
 

Por suas aproximações com o ambiente próprio da idade dos alunos envolvidos e por tratar da mitologia a 
partir de uma premissa atual, mas com o embasamento de um professor experiente pedagógica e conteudísticamente, 
além de sua intenção de pai em alcançar o déficit de seu filho, os textos de Riordan são plenos de temas que podem 
ser abordados com os alunos na disciplina de Ensino Religioso, tomando-se o cuidado metodológico de promover a 
intertextualidade com os clássicos, a interdisciplinaridade, sobretudo com a língua portuguesa e a história, e 
aproveitando-se dos multigêneros que a obra alcança, o impacto social é preenchido por um impacto acadêmico e 
cientificamente coeso.  
 Por mais que os textos de Riordan apresentem um certo rigor em sua confecção, nem todos estão centrados 
em reproduzir o texto tal qual ele foi transmitido em seu ambiente cultural original. Existem em meio aos livros de 
Riordan narrações de mitos clássicos e existem, e estes casos são mais úteis para nossa proposta, releituras dos mitos 
usando seus personagens. Quando algum personagem para o rumo da história para descrever um mito, em geral ele 
segue uma versão padrão e não existem muitos deslizes, mas neste caso se poderia usar uma série de outros materiais 
que fazem isso da mesma forma. Mas, quando Riordan coloca seus personagens para reviver temas e contextos 
clássicos ele permite resgatar o clássico para promover a intertextualidade de uma forma mais dinâmica. Por exemplo: 
o segundo livro da série Percy Jackson e os olimpianos, é em grande parte uma releitura da Odisséia de Homero 
(2014), com Circe, Calíope, Polifemo e tudo mais. Só que desta vez as aventuras são vividas por Percy e seus amigos 
ao atravessar O mar de monstros (2014b). Nesta estrutura, mais presente no livro que no filme, ao invés de porcos 
eles são transformados em porquinhos-da-índia; a estada com Calíope serve para Percy repensar seus sentimentos 
com relação à sua futura namorada Annabeth, em um típico drama entre o amor não correspondido ou aceitar o afeto 
de quem não se ama; contudo mais significativo é o encontro com Polifemo, que mantém as marcas de seu confronto 
pregresso com Ulisses e por isso não enxerga bem, a ponto de ser confundido para se apaixonar por um dos 
personagens.  
 Cabe ressaltar ainda que a Odisséia, assim como a Ilíada (2003 e 2002), ambos de Homero, cumpre uma 
dupla função no contexto dos estudos da religião, uma vez que reproduz muitos rituais e mitos – por vezes no mesmo 
formato adotado por Riordan, ou seja, parando a história para introduzir um comentário explicativo, como no caso da 
história de Afrodite e Hefesto –, e também demonstra a passagem da oralidade para a escrita – uma vez que é uma 
obra composta para ser cantada pelos aedos em reuniões públicas e só posteriormente se transforma em uma epopeia 
escrita. Esta reunião pública para o cantar das histórias de glórias dos heróis é um momento fundamental para a 
constituição das religiões e da estrutura social como um todo, o que transforma o poeta/aedo em um dos três mestres 
da verdade (DETIENNE, 2013), aquele que domina a memória sobre o passado. Mais uma vez é possível usar as 
relações de Percy com a deusa Héstia, sobretudo no último livro da primeira série (2014e), para tratar da importância 
dada pelos gregos a esta deusa que, apesar de não ser tratada como uma das mais poderosas, é uma das mais 
celebradas, por fazer parte de todos os lares gregos. 
 Com relação à interdisciplinaridade é necessário ter em vista a forma multimídias com que a obra de Riordan 
se desenvolve, o que está diretamente relacionado com a habilidade EF69LP02 do conteúdo de língua portuguesa da 
nova BNCC (BRASIL, 2018, p. 139). Com isso é possível trabalhar a forma como Riordan busca adaptar os mitos 
clássicos para a realidade atual, por exemplo com o jeito arrumado por ele para que Percy Jackson ao invés de usar o 
escudo para não olhar diretamente para Medusa usa em seu lugar um celular (2014a, p. 176-95). Para comparação 
das adaptações de Riordan com os clássicos da mitologia grega sugerimos os estudos do húngaro Karl Kerenyi (2015a, 
2015b e 2015c) e do brasileiro Junito Brandão (1993, 2015a, 2015b e 2014), nestas obras os autores fazem uma ampla 
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coletânea de mitos de heróis e deuses incluindo uma apresentação das variantes. Em termos de apresentação coesa 
das variantes o dicionário de Junito Brandão (2014) é extremamente fundamental.  

A forma com que cada texto se desenvolve se adapta ao público para o qual ele é direcionado. É possível 
observar também que apesar do herói ter 12 anos no primeiro livro, na versão cinematográfica ele já tem 16, uma vez 
que as cenas de ação seriam melhor produzidas com um personagem mais velho. Ainda é possível discutir por que 
determinadas histórias são retiradas da versão para cinema, ou mesmo da versão para graphic novel. Assim como é 
possível também trabalhar com a nítida passagem da versão oral para a escrita, tanto nos mitos clássicos como 
Homero, quanto nas versões de Riordan. É possível salientar ainda que a série As crônicas dos Kane (2010a, 2011b 
e 2012b) é toda pensada como uma transcrição de fitas de áudio deixadas pelos narradores que se revezam, inclusive 
com marcas de oralidade no discurso e interrupções que quebram o ritmo de angústia do leitor infanto-juvenil.  

Outro aspecto a ser destacado nestas linguagens é o poder da escrita através dos símbolos e da simbologia 
usados. A escrita sagrada dos hieróglifos é destacada na série As crônicas dos Kane, onde a magia acontece associada 
à pronuncia das palavras certas e a escrita surge luminosa em torno dos grandes magos. Assim como os amuletos e 
objetos sagrados são usados para proteção e transporte, tanto quanto em Magnus Chase e os deuses de Asgard 
(2015a, 2016a, 2017a) acontece com a função das runas. Para o desenvolvimento de um trabalho mais profundo com 
este símbolos serão utilizados como material de referência os dicionários de símbolos de Jean Chevalier e Alain 
Gheerbrant (1998), edição mais completa, como também os de Lurker (1997), Becker (1999) e Azevedo (2002), uma 
vez que é sempre bom confrontar posições diferentes e ter textos mais sucintos para quando for necessário passar 
definições para os alunos.  
 Outra interdisciplinaridade direta seria com relação à disciplina de história através das habilidades EF06HI09 e 
EF06HI10 (BRASIL, 2018, p. 419) que versam diretamente sobre a cultura da antiguidade clássica em geral e da Grécia 
em especial, além da EF06HI03 (BRASIL, 2018, p. 419) que trata dos mitos de origem. Nos textos de Riordan a origem 
na mitologia egípcia é contada no primeiro livro da série dos Kane (2010a), sugerimos como material de apoio e 
comparação o texto de Shoter (1984) que traça um detalhado organograma da estrutura da mitologia egípcia. 
Salientamos ainda que como elemento comparativo é fundamental a seleção de textos clássicos desenvolvida por 
Sproul (1994), em seu livro a autora apresenta narrações de origem das mais variadas culturas, o que cumpre a função 
de abordar os textos sagados destas origens. Como análise ainda seguimos com a obra de Mircea Eliade (1978a, 
1978b e 1999) que faz uma apresentação bastante erudita de todo este efervescente caldo cultural em que se formam 
as religiões, além de buscar uma similitude entre estas. 

Com relação à cultura grega, apesar das origens serem narradas também no primeiro livro da primeira série 
(2014a), a versão apresentada por Riordan no livro Percy Jackson e os deuses gregos (2015b) é muito mais completa 
e mais interessante de ser utilizada com os alunos. No caso da cultura grega existe ainda a possibilidade da 
intertextualidade com o clássico da narração das origens Hesíodo (1992 e 2013), que em seus textos, já produzidos 
como escrita, procura gerar uma organização da cosmologia entre os gregos. Neste caso é interessante também o 
texto de Vernant (2000) que, segundo o autor (2000, p. 9), retrata a forma como ele contava os mitos gregos ao seu 
neto, quando este passava férias com ele. A história contada por um dos principais helenistas da atualidade, mas sem 
a preocupação acadêmica muito se aproxima da forma com que o próprio Percy conta os mitos.  

Na série nórdica os mitos são organizados melhor no guia do hotel Valhala (2017b), e um bom elemento de 
comparação e o livros de Colum (2015), livro que apresenta na capa a indicação “os mitos que deram origem aos 
quadrinhos e filmes da Marvel”, procura reproduzir em uma história sequenciada as origens até o crepúsculo dos 
deuses com o Ragnarök. Como toda mitologia não se submete tão facilmente a uma narração uniforme é necessário 
complementar essa narrativa. Um primeiro elemento que chamamos atenção é para a origem dos quadrinhos e filmes 
que hoje se encontram em destaque. O volume Contos de Asgard dos fundadores da Marvel Jack Kirby e Stan Lee 
apresenta uma série de temas mitológicos apresentados com a roupagem que os deuses assumem em sua versão 
para os quadrinhos. Com relação a esta ligação entre mitologia e os quadrinhos a obra de Knowles (2008) traz 
indicações bem interessantes. Com o grande destaque que o tema tem alcançado devido aos recentes filmes dois 
dicionários podem ser usados para ampliar os debates e não se perder nos discursos populares, o primeiro é feito pelo 
aclamado roteirista de quadrinhos e hoje destacado autor de literatura de ficção Neil Gaiman (2017)48, o segundo é um 
trabalho de fôlego executado pelo doutor em história Johnni Langer recolhendo inúmeros verbetes e indicando fontes 
para ampliação de pesquisas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As atividades desenvolvidas pelo pelo grupo tem como objetivo proporcionar uma atuação lúdica junto à 
educação. Neste sentido foram propostas uma série de atividades que associam temas da mitologia grega com a 
prática do Ensino Religioso (ER). As ações foram desenvolvidas junto aos alunos do sexto ano da Escola Estadual 
Adelaide Bias Fortes. Ao todo foram contemplados 7 turmas de 35 alunos cada em 2017 e 2018 (em desenvolvimento). 
A primeira fase do projeto conta com a participação direta do professor de ER junto às turmas com a intenção de formar 
a base conceitual a partir da qual o projeto se desenvolve. Durante esta fase a presença dos envolvidos no projeto 
acontece apenas com o levantamento de expectativas e avaliações do módulo anterior por parte dos alunos, e na forma 
de observadores do ritmo de vida escolar, a intenção é que a inserção do projeto aconteça em sintonia entre a proposta 

                                                           
48 Publicado em 2017 o livro se encontra ainda na lista dos mais vendidos pela veja. Consulta disponível em: 
<https://veja.abril.com.br/livros-mais-vendidos/ficcao/14-02-2018/>, acesso em 15 de fevereiro de 2018. 
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acadêmica e a vida da comunidade escolar. O próximo contato foi realizado através de uma apresentação teatral na 
Semana UEMG em 2017, assim a equipe que irá desenvolver o projeto não se apresenta como teóricos, mas através 
da ludicidade que pretendem despertar. A partir de então tem-se o início da terceira fase com as oficinas técnicas para 
o desenvolvimento de uma história criativa que será transformada em animação através da técnica do stop motion. 
Visando a maior integração entre a proposta e a comunidade foram incluídos na equipe do projeto 2 bolsistas júnior 
selecionados entre os alunos envolvidos no módulo anterior, desta forma o projeto integra o ensino, com a disciplina 
de ER trabalhando os fundamentos teóricos do politeísmo amoral dos mitos, a pesquisa, com os bolsistas de iniciação 
científica e júniores trabalhando a obra de Riordan em sua possibilidade de aplicação didática no ER, e a extensão 
com a aplicação do projeto de produção de curtas de animação com histórias criativas criadas a partir dos mitos. 
Transformar a relação dos alunos com a disciplina de ER tem sido o principal resultado alcançado.   
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DISCURSO E IDENTIDADES LITERÁRIAS: OS SUBALTERNOS EM VIVA O POVO BRASILEIRO DE JOÃO 
UBALDO RIBEIRO 

 

Adilton da Cruz Santana49  

RESUMO  

Este artigo objetiva analisar na obra, Viva o povo brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro a representação das minorias 
sociais bem como discutir através da perspectiva do discursivo literário ficcional moderno como os processos 
discursivos da historiografia oficial foram utilizados para beneficiar alguns grupos sociais. O trabalho em questão 
apresenta a função da literatura moderna na construção de mecanismos de empoderamento dos sujeitos inferiorizados. 
E reitera o caráter relacional/dialógico entre os discursos da literatura e história para a formação da identidade nacional 
do Brasil no romance em questão.  

 

PALAVRAS – CHAVE: Discurso literário, história, poder 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Literatura e História são duas áreas do conhecimento que se imbricam e se assemelham em suas proximidades 
múltiplas de representação do real e configuração dos fatos. Cada uma em seu campo representando ou descrevendo 
a realidade. Não se sabe de certo até que ponto ambas se dissociaram, se é que isso aconteceu, ou o quanto elas 
possuem de comum dentro desta relação simbiótica que evoluiu e propiciou o desenvolvimento delas enquanto áreas 
do conhecimento.  

Dada à amplitude do assunto não me aprofundarei na discussão, apenas abordarei sucintamente ao longo do artigo o 
papel que elas exercem no romance, Viva o povo brasileiro de João Ubaldo Ribeiro. O contato entre esses dois campos 
servirá de pano de fundo para as discussões histórico-literárias e ficcionais no qual o discurso na obra remonta ou se 
propõe uma ‘reescritura’ da História do Brasil, sobre uma outra perspectiva. Sobre o romance Cunha (2007) diz: 
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A catequese, a invasão holandesa, a independência da Bahia, o regime escravista e sua abolição, a proclamação da 
república e o golpe de 1964 são exemplos quase aleatórios entre os muitos capítulos da história do Brasil que o seu 
texto incorpora; mais expressiva ainda dessa familiaridade é a convivência de formas renovadas e atuais com formas 
arcaicas de fazer história, que dão ao romance a sua singularidade.  

Como mecanismo social a linguagem historiográfica é usada em sua ambiência narrativa através da ficção para o 
estabelecimento de novas posturas sociais para aqueles sujeitos que tiveram sua historicidade negada, por meio de 
processos de flagelação discursivos, ou seja, foram impossibilitados de contarem sua perspectiva da história. Esses 
sujeitos – todo e qualquer individuo que não satisfaz os caracteres fenotípicos, culturais e sociais de uma determinada 
cultura – foram impelidos por uma história por vezes unilateral, segregadora e excludente que e foi sócio historicamente 
denominada como superior e ‘legitimadamente’ considerada a hegemônica.  

João Ubaldo Ribeiro, escritor baiano, prolifico e de produção literária engajada lança em o romance 1984 um dos 
inúmeros que compõe o rol de obras que rediscutem a formação social e identitária do país. Viva o povo brasileiro, 
emerge do confronto politico ideológico pela qual perpassa a trajetória histórica da identidade multifacetada do Brasil. 
O título faz alusão ao certo sentimento nacional que permeia a constituição identitária da nação brasileira.  

Viva o povo brasileiro retifica as representações da historiografia oficial através da reintegração de elementos rejeitados 
e excluídos. O “viva” do título do livro tanto pode ser lido como uma exclamação de aplauso que será retomada pelos 
discursos nacionalistas e revolucionários que a narrativa integra, em situações e sentidos diverso, como também 
enuncia os sentidos expressos pelo verbo viver “existir”, “perdurar”, “passar à posteridade”: viva o povo brasileiro. 
(GODET, 2014 p. 81)   

O romance remonta em narrativa épica e historiográfica – sem essa autodenominação histórica –, os mais de 
quatrocentos anos de História do Brasil sobre uma perspectiva outra pouco vista no cenário literário modernista. A obra 
revisita aspectos de um projeto de afirmação de valores nacionais por meio das culturas fundacionais do país, 
circunscrita em um nicho politico de problemáticas relativas ao controverso processo de construção da identidade 
nacional. Seguindo na esteira de Mário de Andrade, em Macunaíma, João Ubaldo Ribeiro logra reviver, nos anos 80, 
a revolucionária experiência modernista de proceder à revisão de nossa formação histórica e cultural [...] (BERND, 
1991)   

Como importante expoente na Literatura Modernista Mário Andrade, também traz na produção literária da época o 
papel das minorias culturais na participação do projeto de formação de uma nacionalidade plural, ‘brasílica’. A 
similaridade entre as posturas dos escritores advêm dos movimentos vanguardistas que questionavam a forte relação 
de dependência cultural que prendia o Brasil em ‘simulacros’ de outras culturas. E para os escritores que vieram após 
a Semana de 22, ou semana de Arte Moderna, evento que marca os passos das rupturas artísticas e culturais, as 
produções artísticas deveriam trazer em sua estética o país que se torna independente cultural e artisticamente das 
vanguardas europeias.  

Da antropofagia cultural nasce às ideias de um ‘novo’ Brasil constituído para aqueles que o constituíram e que não 
tiveram a oportunidade de ganhar os direitos sobre a história. Aqui se encontra um dos inúmeros hiatos da historicidade 
genética das minorias sociais no percurso enviesado de configuração e constituição da terra brasilis e posteriormente 
Brasil. Esse pensamento vai figurar grande parte dessa relação de participação social das minorias, vale lembrar que 
não se questionou e nem se quer discutiu esse tipo de assunto por muito tempo, pois a ideia humanidade foi negada 
a todos aqueles que compunham o nada minoritário e não seleto grupo das ‘minorias’, termo hoje ressignificado na luta 
pela obtenção direitos efetivos de participação social e política.  

Viva o povo brasileiro representa um novo lugar de discussão social e literária que foi conquistado pelos escritores 
vanguardistas engajados em produções que remetessem ao locus de discussão sobre a representação nacional de 
um país em formação que se utiliza agora de suas raízes culturais, não minoritárias, para a descoberta do sentido de 
pertencimento cultural.   

2. LITERATURA ESPAÇO DE PODER  

A linguagem compreendida em seu modo de utilização consciente dos signos linguísticos de uma determinada língua 
para a representação e/ou descrição de realidade ou realidades, é campo que pretendido para compreendermos o 
papel que o poder ocupa na literatura e de que maneira a discursividade intrínseca aos textos da literatura reproduzem, 
reafirmam, deslocam e descentram as formas de poder. A literatura é um espaço privilegiado para tal manifestação, 
pela legitimidade social que ela ainda retém. (DALCASTAGNÈ, 2008)  

É nessa ambiência do literário ficcional moderno de relações, produções e reproduções que serão problematizadas as 
formas de uso do discurso e intenções não só de poder como também de afirmação das ideologias dominantes. Mas, 
o que há, enfim de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, 
afinal, está o perigo? (FOUCAULT, 2009 p. 8)  
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Quem produz o ‘texto’ o produz com um objetivo, de um lugar social de fala, com intenções, anseios e desejos, sobre 
a ação do discurso materializado e em conjunções de ideias, ideais e ideologias.  Todos esses elementos que compõem 
a discursividade de um produto textual não estão evidenciados de forma clara e objetiva. Eles só se tornam visíveis a 
partir da complexa análise sobre os efeitos dessa produção na sociedade.  

O texto, aqui compreendido é o discurso em sua materialidade histórica, em ampla acepção do termo cuja via de 
transmissão das ideologias subjaz as intenções de seus produtores. Todo individuo fala de algum lugar social. Ao longo 
da história das formações das sociedades estes indivíduos produziram e ainda continuam a produzir por meio de suas 
relações discursivas seus signos, significados e suas representações. A história – grandes narrativas – e a literatura – 
uso artístico da linguagem escrita – estão permeadas de mecanismos de dominação e execução dos domínios para a 
concentração do poder.  

Viva o povo brasileiro discute a questão os espaços de poder na literatura ficcional moderna e ao mesmo tempo instiga 
ironicamente a partir da epígrafe do livro, o caráter de verdade “O segredo da Verdade é o seguinte: não existem fatos, 
só existem histórias.” (RIBEIRO, 1984, p. 7) A palavra verdade é grafada em letra maiúscula como sinônimo de termo 
próprio, conceito em seguida ele desvela, ‘revela’ o segredo e demonstra a habilidade sarcástica, característica que se 
fortalece ao longo do romance, ao denunciar a não existência dos fatos e evidenciar a presença apenas de histórias. 
Se o factual inerente as nossas relações não existem então significa dizer que a própria existência de nossa história 
seria uma grande, mentira. Talvez este seja o grande segredo que João Ubaldo quis ‘revelar’ no romance. As mentiras 
históricas que foram contadas sobre a nós são recortes pensados para favorecer uma parcela da sociedade.  

Fomos todos persuadidos a crer apenas na história, agora singular, que nos contaram. Expectadores de um discurso 
da história.  

Nisto não há nada de espantoso, visto que o discurso – como a psicanálise nos mostrou – não é simplesmente aquilo 
que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o objeto do desejo; e visto que – isto a história não cessa 
de nos ensinar – o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo 
por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. (FOUCAULT, 2009 p. 10) 

A proposta reescrita da história do Brasil em Viva o povo brasileiro é uma estratégia de empoderamento dos 
invizibilizados, negros, índios, mestiços, mulheres, pobres, grupos sociais que foram estigmatizados com uma carga 
negativa de representação que os impossibilitou de se auto afirmarem enquanto humanos. A literatura do inicio do 
século XX redefine os papeis desses grupos minoritários ao trazer a fala, mesmo que apresentada por outrem, que 
não ocupe tal posição social, na literatura brasileira ficcional, demarcada de ranços preconceituosos.   

A anulação social, o não reconhecimento da humanidade subjetiva, as representações estigmatizadas e estereotipadas 
e a ausência desses grupos minoritários na produção discursiva literária foram alguns dos mecanismos usados no 
esfacelamento da identidade dessas ‘minorias’ demarcando assim o lugar para eles na história. E este lugar criou 
privilégios para um determinado estrato social. De um lado aqueles que detêm além dos recursos – o capital, instrução, 
escrita – e a autoridade instituída por possuir esses recursos e outro os subjugados, subservientes sem nenhum meio 
que os garanta o direito de falar sobre si mesmo. Neste espaço demarcado por sistemas de exclusão que atingem o 
discurso (FOUCAULT, 2009 p. 14) é que se perpetraram o desejo e a vontade de controle pelo poder.  

É contrapondo grande parte dos discursos elitizantes, dominadores, hegemônicos, etnocêntricos que Viva o povo 
brasileiro se insere ao produzir rupturas nas estruturas do discurso literário modernista ficcional. As 639 páginas que 
integram o livro não extenuam o debate sobre a voz daqueles que foram excluídos da historiografia oficial do Brasil.  

3. MINORIAS SOCIAIS, REESCRITA E REPARAÇÃO DA HISTORIOGRAFIA OFICIAL  

O exercício do poder que segregou os meios discursivos por intermédio da linguagem utilizou a literatura e a história 
para servir de instrumento na inversão dos valores de dominação até então postos. O confronto discursivo antes 
unilateral se divide e os grupos subalternizados adquirem não só a consciência critica de sua atuação e de sua 
percepção sócio histórica como também são empoderados com os elementos do outro colonizador. A aquisição das 
letras e conhecimento dos signos da linguagem foram meios importantes para a atuação dos grupos minoritários na 
tessitura social.  

A sistematização do conhecimento permitiu que esses grupos pudessem organizar e produzir saberes sobre a sua 
própria constituição histórica. Já em posse não mais da verdade unívoca, pois ela não existe, porém sim em um novo 
lugar social de fala que questiona as posturas que foram postas e delegadas o negro, índio, mestiço, mulher, pobres e 
todos aqueles destituídos do direito de auto representação. No romance em questão os embates sociais serão não 
pela conquista e manutenção do poder, interesse das elites, mas pelo reconhecimento dos direitos básicos ‘minorias’.  

Narra-se um elenco de criaturas subalternizadas, marcadas pela carência, pela impossibilidade de penetrarem na 
malha cerrada dos territórios discursivos que informam o romance - a historiografia, a literatura -, a não ser através das 
vozes que se lhes emprestaram, com graus variáveis de boa ou má fé, os textos que ambicionaram uma representação 
totalizadora da sociedade e do país. (CUNHA, 2007) 
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Mesmo que a literatura, história, filosofia e outras ciências se ocupem em reparar formas secularizadas de dominação 
a sociedade ainda está imersa nos modelos que engessaram as representações sociais desses grupos minoritários.  

A obra de João Ubaldo infelizmente permanece circunscrita em um grupo restrito de estudiosos, pesquisadores e 
interessados no assunto. Os espaços onde se discute e problematiza questões relativas às minorias sociais inicia nos 
movimentos sociais, percorre a academia e vem tentando atingir outros lugares nos quais a visibilidade venha ser 
ampliada e consequentemente reforce a luta pelo reconhecimento dos grupos.  

Reparar apenas não soluciona é preciso que a dignidade e humanidade sejam reconhecidas por completo. É contra 
as formas de violências históricas, simbólicas, culturais e discursivas que João Ubaldo Ribeiro subverte os valores de 
uma sociedade machista, patriarcal, racista e preconceituosa no romance ficcional moderno. Na verdade, o escritor se 
defronta com questionamentos da origem dos problemas que se perpetuam ao longo do processo de formação e de 
afirmação da nação brasileira, denunciando o fato de o modelo identitário das elites brasileiras continuar sendo o do 
branco colonizador. (GODET, 2014 p. 94)  

Não cabe mais a reprodução de estruturas sociais que segregue em guetos, favelas, palafitas, morros, becos, ruas, 
viadutos, esquinas os menos favorecidos, as ‘minorias’. Ultrapassar essas barreiras já tem sido um esforço a mais para 
aqueles que integram as categorias minoritárias no Brasil, país institucionaliza a violência através dos extermínios dos 
diferentes.  

A voz que emana do discurso ficcional literário no romance Viva o povo brasileiro é a voz que não foi sufocada pelas 
desigualdades histórico sociais. É dela que irá surgir a luta pela desconstrução dos discursos hegemônicos. E a 
construção de uma nova perspectiva histórica apresentada pelos indivíduos subalternizados na obra simboliza a 
afirmação politica do direito se contar a sua própria história.  

Sem conseguir resolver para onde olhar durante todo este tempo, Dafé se admirou de haver tanta ciência naquela 
gente comum, se admirou também de nunca ter visto nos livros que pessoas como essas pudessem possuir 
conhecimentos e habilidades tão bonitos, achou até mesmo a mãe uma desconhecida, misteriosa e distante, em seu 
saber antes nunca testemunhado. Quantos estudos não haveria ali [...] (RIBEIRO, 1984 p. 303) 

Para HALL (1992) uma cultura nacional é um discurso – um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto 
nossas ações como a concepção que temos de nós mesmos. A percepção da personagem Dafé sobre da riqueza de 
seu povo só foi possível em contato natural com o universo cultural de sua gente de seu povo. Identificar-se com a 
cultura que o represente é uma das tentativas de reconstrução das identidades étnicas visto que alguns grupos étnicos 
sofreram com a representação reducionista e perigosa de uma única história. A história dos heróis e os heróis das 
histórias que permearam o imaginário das nossas infâncias sempre foram os brancos, fortes, destemidos e aqueles 
nunca perderam uma batalha, inclusive a batalha pelo poder.  

4. REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA NA FICÇÃO, PERSONAGEM MARIA DA FÉ 

O herói em Viva o povo brasileiro advém das camadas desprivilegiadas. São negros, mestiços, índios, mulheres são 
do povo. Poderíamos falar de uma gama de heróis que em nada se comparam com o perfil europeizado dos heróis dos 
romances do século XIX. Coboco Capiroba filho de escravo fugido com uma índia cativa dos jesuítas, nunca aceitou a 
catequização, antropófago, se alimentava da carne dos holandeses, Dadinha matriarca detentora dos saberes de seu 
povo, Vevé ou negra Venância mãe de Dafé, fruto do estupro, heroína que ganha destaque na obra pelo discurso 
identitário de valorização de seu povo.  

Tanto outros heróis e heroínas que não terão suas genealogias descritas, porém serão importantes para a construção 
de novos espaços de fala no discurso ficcional literário a exemplo de Zé Popó, Budião, Mierinha, Nego Léleu, Júlio 
Dandão, Inácia e Dona Jesuína e Dafé ou Maria da Fé é a personagem que nos debruçaremos em uma sucinta análise.  

Podemos dizer que o crescimento da personagem Maria da Fé representa o papel da mulher que em meio às condições 
de subalternização que lhe condicionaram consegue perceber o regime que o silencia e com suas mãos busca tecer 
uma nova história não somente para si, mas para todos aqueles que têm sua identidade construída através das 
mentiras da história. Podemos considerar a defesa de uma ideologia como um despertar identitário que só é possível 
através do conhecimento. No que diz respeito ao caso de Maria da Fé, podemos dizer ser uma prática que não acontece 
de um momento para o outro, mas que começa com uma mudança interior e assim constrói uma nova conduta social. 
Após a perda da mãe, Maria da Fé tem o primeiro choque com a realidade que tanto lhe esconderam, que era a forte 
separação de direitos entre negros e brancos, ricos e pobres. A justiça nunca se pronunciou contra quem detinha o 
capital. Isso marca a personagem que apesar de saber da morte dos assassinos de sua mãe não consegue se 
conformar, pois segundo ela de que valeria morrer sem saber o porquê. E apesar de seu avô ter matado aqueles 
rapazes haviam muitos outros pelo mundo que continuariam a matar, não apenas por suas vontades, mas por uma 
sociedade que de tão conivente e desigual tornava aqueles atos brutais algo normal. 

O desejo de mudança ganha força em Maria da Fé, quando esta entra em contato com a cultura de seu povo, que seu 
avô tanto procurou mantê-la longe, não destacamos aqui esse ato de Leléu como algo pensado por maldade, mas 
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como fruto de um processo histórico que sempre discriminou o negro e consegui fazer com que muitos rejeitassem sua 
identidade. Podemos dizer com base nisso que não é o grau de melanina de alguém que vai descrever sua identificação 
com uma luta, mas sim o conhecimento histórico que o indivíduo possui acerca dos fatos que marcaram nossa história. 
Maria da Fé foi educada pelas histórias dos brancos que lhe negaram o direito de conhecer a riqueza cultural de seu 
povo e com a morte de sua mãe, Maria da Fé busca construir novos referenciais que descrevam quem ela era. É nesse 
sentido que destacamos a memória coletiva que segundo o sociólogo francês Maurice Halbwachs: 

Memória coletiva é o processo social de reconstrução do passado vivido e experimentado por um determinado grupo, 
comunidade ou sociedade. Este passado vivido é distinto da história, a qual se refere mais a fatos e eventos registrados, 
como dados e feitos, independentemente destes terem sido sentidos e experimentados por alguém. (HALBWACHS, 
1990) 

Maria da Fé até este momento da narrativa não possuía uma identidade definida, mas é com o contato com as histórias 
e o conhecimento das experiências vividas por seu povo que ela vai passar a assumir um papel social, pois é no contato 
com o outro, que nos construímos como sujeito. A memória coletiva tem papel crucial para definição da memória 
individual, pois é através da imagem que se constrói de grupo que vai ser definido quem o indivíduo é. Esse processo 
se mostra no romance quando Maria da Fé começa a pedir a seu avô que a leve a gente do povo, gente trabalhadora, 
pois deseja conhecer essas pessoas e suas histórias de vida. Haviam muitas perguntas a serem respondidas e só o 
povo que tanto sofreu com elas é quem poderia lhe mostrar o caminho para as respostas. Marida da Fé encontrou no 
povo um ideal para manter-se viva.  

[...] Ficava horas parada na rua, sentada num banco de jardim numa balaustrada onde consentissem pretos, olhando 
o povo passar e parecendo estar longe quanto a lua e as estrelas. Depois passou a pedir ao seu avô que a levasse a 
ver gente trabalhando. Gente trabalhando, mas que maluquice é essa? Gente trabalhando, gente trabalhando, gente 
trabalhando! – carpinteiros, marceneiros, ferreiros, tanoeiros, sapateiros, alfaiates, pedreiros, lavradores, jardineiros, 
alambiqueiros, padeiros, barbeiros, pintores, armeiros, açougueiros, carroceiros, [...] verdureiros, seleiros, salineiros, 
azeiteiros, serralheiros, faxineiros, aguadeiros, taverneiros, amoladores, foguistas, mascates, alfarrabistas, oleiros, 
impressores, escreventes, acendedores, gravadores, coveiros, almocreves, caseiros, arreeiros, tosadores, capadores, 
leiteiros, estalajadeiros, moleiros, todos ela foi conhecer e admirar no trabalho, convencendo-se cada vez mais de que 
todo fazer, produzir e servir é sinal de beleza do mundo e somente o homem é aquele que faz, produz e serve. [...] 

(RIBEIRO, 1984 p. 355 – 356 grifo nosso) 

Através deste contato com o povo Maria da Fé vivencia experiências que remontariam sua trajetória identitária, pois 
ela encontra no convívio e nas histórias de seu povo o suporte ideológico para desconstruir as máximas inverossímeis 
que sufocaram a voz dos negros na história.  

Nenhum indivíduo nasce do nada há sempre uma história que o constitui. E é desse lugar de constituição, do qual 
fazem parte os patrimônios e artefatos imateriais que formam a memória, seja ela coletiva ou individual, configurando 
assim a construção da identidade do sujeito.  

Maria da Fé surge enquanto heroína em um contexto de conflitos. Conflitos esses que podemos considerar fundantes 
na formação da personalidade heroica de Maria da Fé, porém o que poderíamos considerar como marco inicial de sua 
metamorfose foi justamente o contato estabelecido com as suas matrizes culturais, ou seja, as experiências vivenciadas 
no meio de sua gente de seu povo fizeram dela um importante instrumento político-ideológico de seu povo.  

As mesmas narrativas que alimentaram sonhos de menina, que estava sendo criada para tornar-se uma mulher, objeto 
serviçal de uma sociedade machista, serviram também para fomentar os ideais de luta e resistência em favor de seu 
povo. Pois além da defesa pelo povo urgia também no discurso de Maria da Fé uma luta pelo patrimônio cultural de 
sua gente. Ela passou a estreitar sua relação com os velhos, que pertenciam ao seu grupo, pois o simples conhecer 
não bastava para Maria da Fé afinal ela teria que vivenciar por intermédio das narrativas de memória de seu povo o 
contato não vivido com a sua cultura. Sobre esse contato com os velhos nos fala Eclea Bosi:  

Um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não conhecemos, pode chegar-nos pela memória 
dos velhos. Momentos desse mundo perdido podem ser compreendidos por quem não os viveu e até humanizar o 
presente. A conversa evocativa de um velho é sempre uma experiência profunda: repassada de nostalgia, revolta, 
resignação pelo desfiguramento das paisagens caras, pela desaparição de entes amados, é semelhante a uma obra 

de arte. (BOSI, 1987, p. 40 – 41 grifo nosso) 

As conversas de Maria da Fé com Nego Leléu, seu avô, e alguns amigos mais velhos como Zé Pinto e Meirinha 
representavam o retorno a sua cultura, ou seja, lhe indicavam a que lugar ela realmente pertencia, pois Maria da Fé 
tinha sede da sabedoria do seu povo. E as narrativas dos seus amigos velhos remontavam o quebra-cabeça do seu 
passado, norteava o seu presente e traçava-lhe os rumos do seu futuro.  
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O grupo social, a qual Maria da Fé pertencia, lhe propiciou uma abertura para a construção do conhecimento cultural 
de sua gente, uma vez que o contato com as narrativas dos velhos tornou-se um recurso necessário para a descoberta 
das suas raízes ancestrais e formação de sua identidade. 

Emergem no discurso de Maria da Fé as vozes memoráveis que recontam a história do seu povo e é justamente na 
memória da coletividade que estão vivos os saberes e conhecimentos fundamentais para a construção da memória 
individual. O contato do indivíduo com a memória coletiva é que proporciona identificação com os acontecimentos e 
que não foram vividos e que podem ser lembrados por aqueles que vivenciaram a experiência.   

LE GOFF (1924) nos diz que “a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças sociais pelo 
poder”, ou seja, ela é uma das formas de perpetuação do poder configurando assim os silêncios e esquecimentos da 
história. Esses dois últimos mecanismos citados foram engendrados pelos “senhores da história” na tentativa de apagar 
o discurso das classes consideradas inferiores. O papel que de Maria da Fé exerce enquanto mulher, negra e minoria, 
na obra ubaldiana, é notadamente a contramão dessas manipulações da memória coletiva, pois o resgate das suas 
raízes exemplifica o caráter político da sua luta. 

5. SUJEITO E IDENTIDADE: DESCONSTRUÇÃO DOS DISCURSOS E ESTEREÓTIPOS 

A afirmação identitária em Viva o povo brasileiro é um recurso de resistência contra as estereotipias que coloniais que 
afirmavam a inferioridade cultural dos grupos étnicos, negros e índios. O desenvolvimento dessas ideias sobre o 
homem e suas extensões intensificaram-se com o processo de descoberta de novas culturas, que ocorre com o advento 
das grandes viagens em busca de terras e riquezas para os grandes reinados. Surge a partir dai a percepção do outro 
enquanto individuo que não corresponde aos caracteres do “meu” nicho social, ou seja, o diferente, o primitivo, 
selvagem e/ou o não civilizado aquele que necessita ocupar um lugar na sociedade, da qual agora ele faz parte, não 
como sujeito integrante dela, mas sim como produto que deve estar a serviço de uma finalidade especifica e que na 
ótica colonizadora objetivava apenas o domínio sobre, o outro, o exótico desprovido de racionalidade e, portanto 
suscetível ao as vontades do branco colonizador.  

Nesse contexto de conquistas e descobertas do “outro primitivo” é que irão se organizar no Brasil um conjunto de 
teóricos racistas que objetivam justificar o processo de miscigenação como um fator social degenerativo e 
marcadamente negativo na construção histórica e social do nosso país. Fortemente influenciados pelos pensamentos 
evolucionistas, positivistas e darwinistas, principais correntes que explicavam a evolução da natureza humana, esses 
cientistas buscaram estabelecer a hierarquização das raças como prerrogativa para a construção de uma nação 
brasileira branca livre dos males degenerativos racialização.   

Formula-se então um arcabouço teórico que justificaria a existência de raças “cientificamente” inferiores, degeneradas 
e fadadas ao fracasso social. Nessas construções intencionalmente criadas originaram-se as ideologias que pautam e 
sustentam até hoje os discursos racistas que foram engendrados na sociedade brasileira por vezes de forma 
mascarada e por outras de maneira explicita, porém o que muda neste olhar da sociedade é maneira como os 
indivíduos percebem essas manifestações racistas. Grande parte das teorias racistas do século XIX foram destituídas 
do seu status de verdade unívoca, porém os estragos que elas causaram ainda permanecem manifestas de maneira 
rançosa nas ações e atitudes humanas cotidianas. 

O debate aqui proposto através da discussão da literatura ficcional em Viva o povo brasileiro e o papel por ela exercido 
na desconstrução de modelos sociais que negam a identidade de determinados grupos étnicos é uma ação que se 
projeta no campo das produções cientificas, artísticas, culturais, literárias e etc. com o objetivo não de só ampliar o 
leque de debates como também corrigir as visões racistas engessadas da identidade dos negros e índios e dos grupos 
minoritários que sofreram com os estigmas de suas categorias.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalizo este trabalho com a certeza que as temáticas aqui discutidas não se esgotam por aqui. A literatura, área do 
conhecimento, é o veículo que se debruça sobre o rio corrente do imaginário humano, um fio que tece novos bordados 
sobre a colcha de retalhos da vida e dela constitui-se novos olhares em volta desse ser histórico chamado “homem”.  

Por esta razão compreendo que a literatura possui uma função propagadora de conhecimentos e saberes que são 
imprescindíveis para a construção da identidade cultural de um povo e (des)construção formas dominadoras de 
educação e colonização. Ela é também um dos instrumentos potencializadores na ruptura de paradigmas sejam eles 
sociais, econômicos, culturais, literários, étnicos, educacionais e etc. E no período atual não há mais espaço para a 
reprodução de discursos preconceituosos, estigmatizadores, intolerantes, misóginos discursos que neguem a 
humanidade de qualquer individuo.  

Entendo que a relação entre a literatura, história e sociedade, nos permite compreender o panorama dos espaços de 
poder estabelecidos no campo discursivo. A literatura e a história servem como lugar de afirmação desses espaços, 
porém sem domínio de um grupo hegemônico. Nesta perspectiva a literatura no seu campo construtor de significados 
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e sentidos, a história como cenário narrativo sob o qual serão encenadas as relações e a sociedade palco no qual 
essas tramas serão processualmente construídas.  

Portanto a reconstrução de novos significados e sentidos na contemporaneidade se faz necessária para o campo de 
discussão da literatura ficcional moderna como também para a área dos estudos das humanidades.  
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A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NO CONTO ACONTECIMENTO DA NOITE, DE LÚCIO CARDOSO 

 

 

Joice Pilar de C. Souza50 

RESUMO 

O presente artigo realiza uma análise do conto Acontecimento da noite, de Lúcio Cardoso, publicado em 1950.  Além 
de romancista, poeta e contista, Lúcio Cardoso (1912-1968) atuou em outros meios artísticos, como direção televisiva 
e teatral e a pintura. Tem como obra prima “Crônica da Casa Assassinada”, romance publicado em 1959, sendo esta 
sua obra mais abordada por estudiosos e críticos,contudo pudemos verificar que não existe uma quantidade expressiva 
de estudos sobre os contos que pertencem a obra “Contos da Ilha e do Continente”.  O conto Acontecimento da Noite 
pertence a obra citada, traz uma abordagem distinta a respeito da visão do homem sobre a mulher. Nessa perspectiva, 
o seu enredo desenvolve-se por meio de uma problematização a respeito da representação da mulher, a qual será 
mostrada em sua vivência física/psicológica em sociedade. O autor propõe um enfoque subjetivo e constrói uma 
narrativa a partir da experiência e das facetas atribuídas ao papel da mulher no cenário brasileiro. 

 

PALAVRAS–CHAVE: Representação. Mulher. Solidão. Patriarcado. Lúcio Cardoso. 

 

Introdução 

 

O conto a ser analisado neste artigo pertence a obra Contos da Ilha e do Continente, esta obra possui 26 
contos e uma novela. Como resultado de uma pesquisa de doutorado, o lançamento desta obra, aconteceu no ano em 
que se comemorava o centenário do autor, em 2012. A escrita de Lúcio Cardoso aproxima o leitor de seus personagens, 
de uma forma que as emoções vivenciadas por ele são compartilhadas, por meio de uma sucessão de sentimentos. O 
autor constrói personagens, cenários e temáticas que dão singularidade à sua estratégia de escrita. O conto objeto de 
estudo dessa pesquisa é denominado Acontecimento da Noite, na narrativa os personagens protagonistas são um 
jovem e uma mulher com uma vivência maior de experiência de mundo. Ambos vivem em uma ilha, e se conhecem à 
beira mar. Na narrativa, Cardoso insere elementos e estratégias discursivas que indicam sensações e aspectos 
vivenciados pelos personagens. Esta curta história traz em seu conjunto características sem aparentes notas especiais, 
porém, a construção de uma narrativa a partir de um acontecimento cotidiano, pode trazer críticas, denúncias e, 
também, uma forma de “chamamento” para o leitor. Desse modo, Lúcio Cardoso mostra ao leitor as consequências de 
um fato comum em nossa sociedade, através de um envolvimento entre um homem e uma mulher, quebrando um 
paradigma, pelo fato de a mulher ser mais velha do que o homem, e a  partir disso tece  consequências na vida de uma 
mulher por meio de ações arraigadas na sociedade com base em conceitos patriarcais e estereótipos.  

 

A sociedade patriarcal, atribuía um papel subalterno às mulheres, retificando uma diferenciação e 
estabelecendo padrões de conduta social, nos quais as pessoas se alicerçavam. Havia, no que diz 
respeito à sexualidade, por exemplo, um padrão duplo de moralidade no qual os homens tinham 
absoluta liberdade e ás mulheres cabia o papel de organização da casa e a responsabilidade de cuidar 
dos filhos. Assim, não podemos desvincular a mulher de cuidar dos filhos. Assim não podemos 
desvincular a mulher do aspecto familiar doméstico. A vida feminina estava restrita” (...) ao bom 
desempenho do governo doméstico e a assistência moral à família, fortalecendo seus laços”. 
(SAMARA,1983, p. 59.) 

 

Lúcio Cardoso teve suas obras reconhecidas a partir da década de 1930. O autor alcançou o reconhecimento 
pelos críticos literários através de sua obra-prima A Crônica da Casa Assinada (1959). Obra essa que representa o 
caminho para “uma forma complexa de romance em que o introspectivo, o atmosférico e o sensorial não mais se 
justapusessem, mas se combinassem no nível de uma escritura cerrada, capaz de converter o descritivo em onírico e 
adensar o psicológico no existencial[...]” (BOSI, 2004, p. 414). 
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O conto em pauta pertence a uma coleção de contos de Lúcio Cardoso, selecionados por Valéria Lâmego no 
livro denominado Contos da Ilha e do Continente (2012). Este livro é resultado de uma trajetória de pesquisa da 
organizadora. A obra é composta por 26 contos e uma novela, a saber, este livro teve lançamento no ano do centenário 
de Lúcio Cardoso.  

Sobre os aspectos da escrita do autor, Diniz afirma (2012): “do lançamento do seu primeiro livro, Maleita, em 
1934, até os seus últimos escritos, Lúcio se firmou como um escritor angustiado e obsessivo, tomado pela fúria da 
escrita e pela vontade de revelar os trágicos e perturbadores paradoxos da existência.” DINIZ (2012). O conto 
Acontecimento da noite é o segundo conto publicado em uma coletânea chamada O conto mineiro, organizada por 

Edgar Cavalheiro, em 1959 (LÂMEGO, 2012, pág.16). 

Segundo Elizabeth Penha Cardoso, (2010),o autor atribui grande relevância ao feminino em suas 
obras,desenvolvidas nas décadas de 1930, 1940 e 1950 são produções que trouxeram relevâncias aos aspectos 
entorno do feminino, como os medos, as inseguranças, os amores, os idílios, bem como, a forma de viver, ganhar a 
vida e também, de perdê-la. 

 

Desenvolvimento 

A história inicia-se com uma mulher, já experiente de vida, conversando com um jovem rapaz, na beira da 
praia. No enredo os nomes dos personagens não são revelados, eles são dois desconhecidos, pobres, sem perspectiva 
em mudar de vida, isolados, e solitários, vivendo em uma ilha.  A personagem pergunta se ele acreditava em sereia. 
Ele hesita em responder, pois não havia percebido se ela perguntava a sério ou se brincava. Por um instante, esta 
pergunta o faz recordar de quando era menino, como segue na seguinte passagem; 

 

Decerto, quando menino ouvira dizer que as ondas as traziam de longe, e elas cantavam para atrair os 
pescadores.Mas há muito que não se ouvia nenhuma voz sobre o mar, o milagre estava extinto.Ainda 
agora, não muito distante do lugar onde se achavam, pescadores consertavam as redes para iniciar 
despreocupadamente a faina (CARDOSO, 2012, p.156). 

 

Houve um silêncio. E a mulher aguardava. Ele responde que não acreditava, ela lamenta, e continua a brincar 
com os pés na areia. Em seguida ele afirma: “acredito em você.” disse em tom mais baixo. (Cardoso, 2012, p.157). A 
pergunta lançada pela mulher, despertou no jovem lembranças que ele imaginava ter adormecido em sua memória. 
Do mesmo modo, a mulher busca reminiscências de seu passado, apesar de não ter sido revelados diretamente ao 
jovem.  

Segundo a simbologia de Chavalier (2016) a sereia representa os ''perigos da navegação marítima e a própria 
morte. Elas seduziam os navegadores pela beleza de seu rosto e pela melodia de seu canto, para em seguida, devorá-
los.''  Em vista disso, a sereia também pode ser considerada como a representação das armadilhas da paixão, inclusive 
no Egito, eram consideradas divindades infernais, que se transformavam para encantar onde aparecem relacionadas 
às emboscadas oriundas dos desejos e das paixões. “no Brasil, simbolizam ainda uma imaginação pervertida, um 
sonho insensato em vez de uma ação irrealizável” (CHEVALIER 2001, p.814). 

Ela lhe sorriu, era uma mulher já envelhecida, e nesta etapa da vida, não se interessava mais por aventuras 
passageiras e o diz “acho que você faz muito mal em acreditar em mim. Posso lhe jurar que não sou nenhuma sereia. 
Se me visse...” (CARDOSO, 2012, p.157). 

Constata-se que o foco da escrita de Lúcio Cardoso é projetado sobre a figura feminina, pois as personagens 
são construídas com um toque de mistério, traçadas por dúvidas acerca de questões trazidas pela trajetória da vida, 
que por fim, entranham nos modos de agir e de pensar das personagens. Refletindo na maioria das vezes, no silêncio. 

 A conversa acontecia sob a penumbra, o luar estava forte, e eles se encontravam distantes das barcas em 
trânsito, desse modo, o silêncio se fazia cada vez mais significativo durante a narrativa. Tentando adivinhar como era 
o rosto do rapaz, ela percebeu algo, ele era jovem e parecia estar procurando um caminho a seguir na vida. O rapaz 
insistia em querer sua companhia. Mesmo sob a penumbra, ela percebeu que a mão do rapaz procurava a sua. E logo 
disse “Olha aqui, é namoro o que você quer? Então é melhor que fique sabendo: não presto, sou uma mulher velha, 
gasta.” (CARDOSO, 2012, p.157). – disse com brutalidade - mas para a sua surpresa, o rapaz responde calmamente 
“eu também não presto. Qual a moça que iria gostar de mim?” (CARDOSO, 2012, p.158).  

 O mar testemunhava a conversa entre os dois, seguida de um silêncio trazido por um bem-estar. “Você gosta 
desta ilha?” - ele pergunta- “Gosto sim. E além do mais, não tenho para onde ir.” (CARDOSO, 2012, p.159). Nesta 
passagem, a mulher afirma não ter para onde ir. Não ter outro modo de vida. De acordo com Cardoso (2010), o autor 
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recria as suas personagens e lhes oferece uma vida contrária ao que as mulheres que viveram nos meados do século 
XX presenciaram. O autor quebra o paradigma do perfil predominante da época, a dona-de-casa, e elas vão em busca 
de seu próprio discurso e lugar na sociedade. Entretanto, a autonomia atribuída a elas, muitas vezes, não é o suficiente 
para levá-las aonde tanto almejam. Em outras palavras, a mulher que vivenciava os meados do século XX, buscava 
autonomia em seu discurso, porém, em contrapartida, quando alcançava o seu propósito de emancipar-se das teias 
da conduta hegemônica, elas deparavam-se com a resistência aos seus anseios, enraizados na sociedade 
predominantemente patriarcal. Ele tenta associar um modo de reciprocidade com a mulher, como uma forma de tentar 
aproximação, porém, para ela era algo incomum, enquanto para ele, poderia ser algo possível. Neste ínterim, há uma 
passagem que reproduz o estereótipo social da época. 

 

A insatisfação feminina é traço marcante na obra de Lúcio Cardoso. No entanto, cabe ressaltar que, no 
bojo das nuances compósitas de sua prosa, os elementos sociais e históricos muitas vezes não estão 
detalhados, apenas sugeridos, tendo em vista sua prioridade de evidenciar as consequências dos fatos 
nos afetos dos personagens e não nos acontecimentos em si. (CARDOSO, 2010, p. 34). 

 

Desse modo, o desejo de autonomia e resistência são inseridos de uma forma implícita, e sendo assim, por 
trás das palavras daquela mulher, há uma história que rompe os paradigmas da época. E diante deste recorte narrativo, 
as atitudes encenadas pelo garoto, também projetam uma raiz patriarcal da época, logo, pode-se constatar uma crítica 
social. Pois a própria mulher se nega ao menos tentar conhecê-lo, alertando-o, assim como ela se diz "não prestar", 
ele procura por uma mulher que talvez, não preste para ele também. 

Retomando ao conto, o silêncio pairou mais vez entre os dois.  E ambos perceberam que partilhavam do 
mesmo sentimento: a solidão. A ilha na qual ambos viviam, também há uma representação na narrativa, pois, a ilha é 
considerada pela simbologia de Chavalier, como um lugar de refúgio. Ou seja, uma porção de terras rodeada pela 
imensidão oceânica, as águas do mar podem demonstrar as ondas inconstantes de sentimentos entorno da solidão. 
As ondas levam sensações, momentos e histórias, assim como, podem trazer novas expectativas, ou ainda, trazer as 
mesmas emoções que um dia foram vivenciadas. Na ilha, cercados de mar e penumbra, os personagens em seu 
diálogo um tanto desconectado acabam por insinuar seus conflitos internos. Segundo Chavalier: ''A ilha seria o refúgio, 
onde a consciência e a verdade se uniriam para escapar aos assédios do inconsciente: contra os embates das ondas, 
o homem procura o socorro do rochedo" (CHAVALIER, 2016, p.502) 

O conceito de conflito interno acerca dos dramas dos personagens, é definido por Bosi como tensão 
interiorizada. Sobre a tensão interiorizada na narrativa de Lúcio Cardoso, Bosi afirma; “Quando a tensão ‘para dentro’ 
chega a seu limite, o fluxo da consciência recupera as imagens da natureza (líquido, chama, praia, treva...) como 
símbolo e metáfora” (BOSI, 2012, p.443). Assim, a penumbra em que eles se encontravam também carrega em si uma 
dicotomia: um passado obscuro em relação a um futuro com expectativas de trazer algo melhor, pois em uma ilha, os 
limites espaciais refletem também nos limites de alçar sonhos. Como segue na seguinte passagem: “Sem saber por 
que, eles sentiram mais fortemente a solidão: como que de súbito, a ilha se tornara mais deserta ainda, pequena e 
frágil na imensa superfície da noite. Uma emoção nova, ardente apoderou-se do rapaz.” (CARDOSO, 2012, p.159).  

 

Em seguida ele a chamou para passear. Após algumas insistências do rapaz, ela disse: “Afinal, quem você 
pensa que eu sou? Uma dessas... que acreditam em juramentos? (CARDOSO, 2012, p.160). Desta vez ele não 
respondeu. Mas desde que chegou à praia havia percebido a presença daquela mulher, caminhando, e havia percebido 
que não era mais jovem, mas não se importava com isso. 

 

 ''Uma mulher como aquela, vivida e consciente, era como uma divertida e perigosa viagem: paisagens 
novas e tentadoras se abriram aos seus olhos sem caminhos. Não estava cego quando a escolhera 
assim ao acaso, bem sabia que era uma dessas vagabundas que andavam se esfregando pelos muros, 
mas que importava isto?Queria ouvir-lhe a voz, sentir-lhe o hálito quente, conversar, forjar planos para 
o futuro (CARDOSO, 2012, p.160). 

 

Nesta passagem, existem dois lados da situação proposta; há a insegurança inicial da mulher, apesar de sua 
extensa experiência, ela prefere não se apegar a algo que um dia poderia machucá-la, pois somente ela mesma 
conhecia suas cicatrizes internas, advindas de frustrações e desilusões que haviam ocorrido no passado. Em 
contrapartida, o desconhecimento do rapaz sobre a vida da mulher, levou-o a denominá-la como “uma qualquer” apesar 
da constante demonstração de carinho e interesse. 

Sentindo-se incomodada com o silêncio que pairava entre os dois, ela afirma: “Meu filho, meu filho, você merece coisa 
melhor” e logo foi surpreendida pela resposta “não, é a você mesma que eu quero.” (CARDOSO, 2012, p.160). 
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Amaram-se na areia, com liberdade e a tristeza dos que se revelam à luz consoladora da noite. Unidos, 
corações quase batendo no mesmo ritmo, sentiam que em torno, o mundo estava extinto, e que afinal 
a ilha se libertava de sua longa prisão, ácida, embriagada, rolando nua pelo vale e pelo abismo onde o 
mar se apertava. E sozinhos nesse mundo de entusiasmo e esquecimento, sentiam-se estranha e 
desesperadamente ligados, como se o desamparo criasse entre eles um laço mais forte do que todos 
os outros.” (CARDOSO, 2012, p.161). 

Pode-se notar que, na junção dos corpos, há representação da solidão de ambos, e também há a 
representação de uma busca de escape da realidade, pois a mulher trazia consigo o seu passado que não foi revelado 
durante a narrativa. Em contrapartida, ele trazia consigo a volúpia e as expectativas de uma juventude que ela um dia 
já havia desfrutado. 

Após o ato, ambos caminharam até à luz de um poste e, ao erguer a cabeça, a mulher o encarou e assustada 
pensou: “Deus do céu, é uma criança, um rapazinho louro, fulgurante e belo como um anjo perdido nas ruas.” 
(CARDOSO, 2012, p.161). Então, em um único minuto ela realizou o que seria sua perdição. Ele sorria, tranquilo e 
calmo. O rapaz agia naturalmente, sem conhecer a dimensão do “mal que sua beleza anunciava”.(CARDOSO, 2012, 
p.161).  A mulher se sentiu invadida por uma onda de medo, então baixou olhos. Sentia que o medo invadia sua alma. 
“Vamos?” - ele a convidou – “Vá um pouco na frente” – respondeu ela. (CARDOSO, 2012, p.162). O rapaz hesitou, 
mas não insistiu. Após alguns passos, ela ouviu a voz mais uma vez, que dizia: “não, não há sereias.” (CARDOSO, 
2012, p.160). Ou seja, não há sereias, não há mulheres misteriosas ou belas e encantadoras. Há apenas, mulheres, 
no caso dela, uma mulher para satisfazer os desejos carnais. 

O silêncio pairou mais uma vez, ela caiu de joelhos, e o rosto escondido entre as mãos. De algum modo, ela 
retorna ao seu passado, através do ato realizado, e essa reminiscência é potencializada no momento em que ela 
observa o rapaz que havia lhe proposto o convite. Dessa forma, é possível considerar que ela vivenciou desencantos 
amorosos no passado, e que refletiram em suas escolhas. Afinal, ela era tida como prostituta. Permaneceu assim por 
um tempo, a espera que as ondas de sentimentos que agitavam dentro de si se acalmassem, desejo, esperança, tudo 
o que a maltratou durante sua trajetória na vida. Ela percebeu que havia julgado que estes sentimentos já estivessem 
submersos em seu passado. E agora, estavam ali, desafogados.  

Assim, por um instante as ilhas se uniram, cercados por imensas ondas de sentimentos. Porém, eles não 
conheciam a história um do outro, a penumbra em que haviam trocado suas primeiras palavras, permaneceu como um 
modo de encobrir suas cicatrizes, e não as mostrar a ninguém. O encontro carnal das ilhas não havia sido o suficiente 
para encobrir o vazio que ambos carregavam consigo. E agora, mais uma vez, ela se encontrava sozinha. 

Dos possíveis aspectos levantados pelo autor, podem ser considerados, a inconseqüência de alguém que se 
propõe a despertar os sentimentos em outrem em prol de algo efêmero. E levando-se em conta, que esta pessoa esteja 
ou seja como uma “ilha”, as ondas marítimas entorno dela podem levá-la a diversas perspectivas as quais, para o outro, 
serão desconhecidas. 

Retomando a simbologia da sereia no início do conto, assim como a representação dela, o homem por meio 
de seu discurso, projetou sua “magia sedutora” sobre a mulher que havia encontrado na praia, e acabou por matá-la 
através de suas palavras. 

E o autor finaliza com seguintes dizeres: “Os minutos deslizavam, ela se levantou afinal, e tristemente, como uma 
sombra, ganhou a rua. E não veio no dia seguinte, não veio nunca mais.” (CARDOSO, 2012, 162). Neste trecho final, 
o autor semeia uma passagem que pode ser compreendida que, ela nunca mais voltou naquele lugar, pois  tinha sido 
afogada por essas ondas de sentimentos. 

A personagem mais velha chega a conclusão amarga e revive o passado, no mundo das pessoas que 
enxergam o outro como “descartáveis” pouco importa o que o outro pode sentir. Desse modo, o autor traz para o conto, 
um fato comum na sociedade, porém, carregado de consequências  causadas pela dor emocional; a decepção. E é 
esse sentimento que a mulher sente nesse momento de conclusão de uma certeza que no seu íntimo já se fazia 
presente.  

A decepção a leva em um estado de inconformismo tão grande que se desemboca em arrependimento, onde 
apenas a mágoa se transforma em dor, e essa em sofrimento latente. 

 

Considerações Finais 
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O conto Acontecimento da noite, de Lúcio Cardoso, traz uma temática reflexiva acerca de situações cotidianas. 
O autor denuncia a falta de empatia de um indivíduo ao despertar um sentimento em outra pessoa, muitas vezes, sem 
saber ou sem ao menos encontrar caminhos para conhecer as feridas internas que esta pessoa ainda carrega. O fato 
de a mulher ter vivido um período de sua vida em meio a prostituição, levou o jovem garoto a julgá-la pelo seu passado 
e não  conhecê-la pelo que se tornou através dos ganhos e perdas que suas experiências trouxeram.  

Cardoso traz a questão interna que a personagem vivencia, de um modo que se estende do externo ao interno, 
assim, o autor constrói sua narrativa de um modo íntimo, crítico e tangível. 

A literatura, de acordo com Antônio Candido (1995), viabiliza processos de humanização, é através dela que o 
senso de beleza, complexidade e percepção de mundo é viabilizado para o homem e nos permite a reflexão, e é 
justamente nesses pontos que Lúcio Cardoso apoia sua narrativa em o conto Acontecimento da Noite.  

Cardoso mescla a figura mitológica da sereia e se faz da interpretação desse ser-objeto para conduzir, não 
somente sua narrativa, mas o leitor, para Benjamin (apud BUCI-GLUCKSMAN, 1984, P.61) não é uma revelação que 
destrói os mistérios, mas uma revelação que lhe faz justiça, logo podemos constatar ao fim do conto que  as sereias 
existem, mas não são como as imaginamos. 

As lendas que existem sobre sereias, sempre são fábulas exageradas, onde seu principal desejo é afogar 
jovens marinheiros desavisados, a personagem do conto de Cardoso é justamente o contrário, é uma mulher, velha e 
de conhecimento de vida. Pode-se constatar a análise desse conto, considerando que  os seres elementares, 
representado pelo jovem rapaz (sereia), acreditam, de certa forma, que os seres humanos fazem parte de um mundo 
imperfeito (velha), o jovem não era mal, simplesmente se deixou levar por seus sentimentos e instintos carnais, o que 
é retratado pelo autor ao final do conto, aparentemente comparando como uma forma selvagem de vida fazendo 
referenciação ao desejo carnal, o que nos remete ao  título da obra "Acontecimento da Noite" já que  seu poder de 
sedução é alcançado somente durante às noites de luar, por isso somente à luz de um poste que a velha mulher 
conseguiu analisar melhor que o jovem era belo e ainda mais novo do que julgara. Essa luz também é um choque de 
realidade e da sensação de objetificação da personagem quanto figura feminina.  

A violência simbólica relatada por Cardoso contra o sexo feminino é sútil, e nos fornece importante ferramenta 
de reflexão para discussões de gênero e representação feminina, seja na literatura, seja na sociedade, ainda de grande 
domínio patriarcal. 
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RESUMO: Este texto analisa a obra literária “O menino no espelho”, de Fernando Sabino, e sua adaptação 
cinematográfica (“O menino no espelho”, de Guilherme Fiúza Zenha), sob a ótica da tradução intersemiótica 
(MCFARLANE, 1996) e das relações transtextuais (GENETTE, 2010; STAM, 2006). Pretende-se oferecer subsídios 
para que educadores possam ampliar o seu conhecimento sobre o tema e assim contribuírem para a formação estética 
de leitores e espectadores em diferentes contextos, sobretudo o escolar. 

PALAVRAS-CHAVE: literatura; cinema; adaptação; formação; leitor-espectador; 
 
Considerações iniciais  
 

O cinema e a literatura sempre estiveram presentes na escola, mas ocupando espaços distintos e sendo 
abordados também distintamente. No Ensino Fundamental, o cinema costuma ser estudado por diferentes áreas do 
conhecimento, não se restringindo ao campo da disciplina de Arte, e é comumente utilizado como pretexto para tratar 
de determinadas temáticas ou conteúdos (NAPOLITANO, 2005); a literatura se  situa na  disciplina de Língua 
Portuguesa e seu estudo se realiza por meio de textos esparsos, enfatizando os aspectos composicionais do gênero 
literário, dos temas e enredos (no caso de narrativas) e, algumas vezes, a especificidade da linguagem literária.  

Apesar do aparente distanciamento disciplinar e também artístico, as duas artes mantêm uma estreita inter-
relação que se torna mais evidente no caso das adaptações cinematográficas, conforme aponta Cosson (2014) em 
suas reflexões sobre o espaço da literatura na contemporaneidade. O estudioso reflete sobre as transformações 
sofridas pela literatura, buscando encontrar sua presença e seus diálogos para além da escrita e do livro: “(...) longe 
de ter diminuído seu espaço social, a literatura estaria em nossos dias experimentando uma nova forma de alargamento 
ao ser difundida em diferentes formatos e veículos, usualmente em composição com outra manifestação artística.”. 
(COSSON, 2014, p.15). Assim, as criações híbridas, como as adaptações cinematográficas, constituem-se em outros 
modos de a literatura se configurar e se (re)apresentar, juntamente com o filme, a canção popular, a história em 
quadrinhos, as séries televisivas, as telenovelas, os jogos eletrônicos e as narrativas sobre as vidas das celebridades, 
“narrativas que, combinando imagens, sons e palavras (escrita e falada), também participam em diferentes graus e 
maneiras da literatura” (COSSON, 2014, p.18). 

No caso específico do cinema, esse intercâmbio com a literatura é antigo e remonta aos primórdios da sétima 
arte, com D.W.Griffth e George Méliès, assim como os escritores modernos passaram a se servir de técnicas 
cinematográficas na composição de suas obras, revelando esse trânsito entre as artes.  

Se se considerar as produções cinematográficas atuais, muitos dos filmes que fazem sucesso foram adaptados 
de uma obra literária. Do mesmo modo, os livros que constam da lista do mais vendidos no Brasil51 são obras que 
tiveram adaptações para o cinema ou são livros adaptados de filmes, revelando um outro fenômeno que tem-se tornado 
cada vez mais comum no meio editorial.  

Nesse sentido, refletir sobre o processo de adaptação de uma obra literária para o cinema se torna crucial, pois 
nos possibilita compreender as especificidades de cada meio semiótico, literário e cinematográfico, bem como as 
continuidades que se fazem nesse processo de tradução intersemiótica.  

Neste artigo, analisaremos a obra literária “O menino no espelho”, de Fernando Sabino, e sua adaptação para 
o cinema (“O menino no espelho”, de Guilherme Fiúza Zenha), a fim de compreender que tipo de construção foi feita, 
que tipo de adaptação se tornou e o que isso nos revela sobre os modos de transformar uma obra literária em filme.  

Elucidaremos a tradução intersemiótica, enfocando aspectos referentes à transformação da linguagem; e, pela 
ótica da “transtextualidade”, abordaremos as produções de sentido na adaptação que se relacionam tanto à obra 
literária quanto ao seu contexto de produção/recepção, bem como as diferentes relações entre a adaptação e outros 
textos nela incorporados ou mencionados.  

A partir deste estudo, intentamos analisar a adaptação cinematográfica, concebendo-a como importante 
estratégia de abordagem da relação literatura-cinema no contexto escolar.  
 
1. Olhares teóricos 
 

Ao tratar da relação entre o romance e a adaptação cinematográfica, Johnson (2003) afirma que “As relações 
entre literatura e cinema são múltiplas e complexas, caracterizadas por uma forte intertextualidade” (JOHNSON, 2003, 
p.38). Especificamente no caso da adaptação cinematográfica, ela instaura uma relação intertextual e interdiscursiva 
explícita com a obra literária52, evidenciando o processo de interação que se faz entre as artes e suas linguagens.  

O cinema, como arte mais recente, buscou apropriar-se das “formas narrativas literárias”, sendo este um ponto 
de intersecção; no entanto, essas artes também apresentam distinções importantes: “A literatura e o cinema mantêm 
uma intrínseca relação de diálogo, desde as adaptações ao modo de se narrar uma história. A linguagem como a 
narração se dá é que varia de uma arte para outra.” (PEREIRA, 2009, p.46). Nesta afirmação, há dois elementos a se 

                                                           
51 De acordo com dados divulgados pela revista “Veja”, da  Editora Abril, em 2017.  
52 A partir daqui, os termos “obra literária”, “literatura” e “linguagem literária” serão usados para se referir exclusivamente às 

produções literárias em prosa, ou seja, romance, conto e novela. 
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considerar: semelhanças no campo da narrativa e diferenças quanto ao modo como isso é feito, que decorrem da 
especificidade de cada linguagem. 

O aspecto da constituição da narrativa é o mais elementar quando se trata de estabelecer as semelhanças 
entre literatura e cinema. Ele se refere à construção do enredo e à ordenação dos fatos em uma sequência lógica 
temporal e espacial, vivenciada por determinados personagens.  

Embora literatura e cinema tenham essas inter-relações, eles se diferenciam pelo modo como representam e 
apresentam essa realidade: a linguagem literária se constitui de signos verbais, organizados morfológica, sintática, 
semântica e estilisticamente, a fim de construir determinado discurso que possui um modo particular de representar os 
fatos narrados; a linguagem cinematográfica contemporânea instaura-se a partir do hibridismo das linguagens visual, 
musical, teatral e verbal, mas a imagem em movimento é sua marca distintiva em relação às outras artes. Assim como 
o texto literário, a obra fílmica constitui seu próprio discurso, segundo regras específicas do meio semiótico em que se 
realiza.  

Apesar dessas distinções, há aproximações implícitas entre literatura e cinema que se relacionam à essência 
das artes e que são o seu ponto de contato, ou seja, se realizam em um plano mais complexo do sistema artístico e 
cultural do qual ambas fazem parte, o que indica a possibilidade de hibridismo de linguagens e os trânsitos entre as 
obras.   

Refletir sobre as especificidades e inter-relações entre as linguagens nas narrativas da literatura e do cinema 
permite lançar um olhar diferenciado para as adaptações fílmicas, a fim de compreendê-las como produções 
intertextuais e interdiscursivas, cuja relação está em um nível mais aprofundado, além da materialidade do verbal ou 
do audiovisual.  

Nesse sentido, os conceitos de tradução intersemiótica do romance para o filme, segundo McFarlane (1996), 
e adaptação como uma relação de intertextualidade entre livro e filme, segundo Stam (2006), são pertinentes, pois 
possibilitam observar as continuidades da literatura para o cinema e os diálogos que estabelecem; mas também as 
especificidades que se manifestam no campo de cada linguagem e cujas distinções se fazem no “como” se faz, mesmo 
que se tenha o mesmo propósito discursivo.  

McFarlane (1996) propõe analisar as adaptações a partir de dois recortes: o primeiro seria identificar as 
relações de intertextualidade entre as obras e assim verificar o que foi transferido e o que foi adaptado no processo de 
tradução semiótica do romance para o filme; o segundo seria identificar os outros elementos de intertextualidade que 
exerceram influência na adaptação cinematográfica, que são referentes ao contexto histórico e cultural de produção e 
recepção da obra. É, portanto, um modelo de análise que compreende “o tipo de adaptação que o filme se propõe a 
ser” (MCFARLANE, 1996, p. 22).  

Essa perspectiva pressupõe o abandono da visão de “violação”, “distorção”, “infidelidade”, para ser uma 
concepção de interação e diálogo entre as obras literária e cinematográfica. Busca-se conhecer em quais aspectos há 
pontos de contato entre as artes literária e cinematográfica e em quais há distanciamentos, decorrentes da 
especificidade semiótica de cada uma no modo como constituem seus discursos.  

 
 
2. Relações entre o livro e o filme “O menino no espelho”  
 

A obra literária “O menino no espelho”, de Fernando Sabino, tem uma longa trajetória de publicações no Brasil 
desde 1982 e atualmente possui mais de noventa edições. Ele se consagrou como uma obra de grande tradição 
escolar, pois foi adotado pelas escolas desde sua publicação, o que, consequentemente, resultou em ampla divulgação.  

A consequência dessa fama são os diversos desdobramentos da obra literária e o surgimento de diferentes 
hipertextos, isto é, derivações de uma obra literária já existente, denominada hipotexto, conforme sugere Stam (2006) 
a partir da teoria de Genette (2010). Assim, o livro “O menino no espelho” é o hipotexto do qual derivam o curta-
metragem “Galinha ao molho pardo”53 e o longa-metragem “O menino no espelho”, de Guilherme Fiúza Zenha, lançado 
em 2014. Essas produções sinalizam que uma obra pode ser recriada de diferentes modos, por diferentes autores e 
em períodos históricos distintos; portanto, cada uma será considerada uma leitura da obra na qual se baseou e, juntas, 
comporão um grande hipertexto. 
 Genette (2010) afirma que um dos aspectos constitutivos do hipertexto é o fato de ele derivar de uma obra 
ficcional e ser também uma obra ficcional. Embora ele adote esse posicionamento para se referir a obras literárias, 
essa concepção pode ser expandida para os filmes, as telenovelas e demais gêneros, denotando o contínuo processo 
de recriação semiótica.   

Diniz (2005) observa que há níveis de hipertextualidade e que o grau mais alto são os casos em que o hipertexto 
é claramente explicitado, como os casos de filmes declaradamente adaptados de obras literárias, como “O menino no 
espelho”, em que os títulos semelhantes já indicam esse propósito de aproximação com a obra-fonte. A manutenção 
do mesmo título, a menção à obra literária nos materiais de divulgação e no próprio filme são mecanismos de persuasão 
do espectador, pois a obra literária referenda o filme e dá a credibilidade necessária para atrair o público, por se tratar 
de enredos previamente “testados” (HUTCHEON, 2013).  

                                                           
53 Lançado em 2007 por Feliciano Coelho, o filme adaptou apenas o conto homônimo que integra o livro. 
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Entretanto, não se trata de simples transferência do livro. Há especificidades na constituição de cada filme, que 
ora o aproximam, ora o distanciam do texto literário, que se anunciam nos paratextos54 de cada obra.  

A análise dos elementos paratextuais que compõem livro e filme é relevante em diferentes aspectos, por 
elucidar: a relação entre o texto da obra literária e os elementos paratextuais do livro; a relação entre o filme e os 
elementos paratextuais da capa do DVD; e a comparação entre os paratextos do livro e do filme. 

Nos paratextos do livro e do filme “O menino no espelho” as semelhanças não ficam explícitas ao primeiro 
contato, como podemos observar pelas capas do livro e do filme (fig. 1). 

 

 
 

FIGURA 1: Livro e filme “O menino no espelho” 
Fonte: SABINO, 2013; ZENHA, 2014. 

 
O livro é caracterizado pela editora como pertencente ao gênero literário “romance”, o que indica uma narrativa 

mais densa e, portanto, destinada a leitores mais maduros; entretanto, seu projeto editorial possui características de 
obra voltada ao público infanto-juvenil55, conforme indicam os seguintes paratextos: a pergunta apresentada na capa, 
“O que você quer ser quando crescer?”; as letras arredondadas na escrita do nome do autor e do título do livro; as 
ilustrações no interior da obra;  e a sinopse que menciona apenas o surgimento do duplo do protagonista Fernando.  

A sinopse do livro enfoca o capítulo “O menino no espelho”, que dá título ao livro, por meio da apresentação 
de fragmentos do texto literário, apresentando um mundo de fantasia e, portanto, reforçando o projeto editorial de atingir 
o público infanto-juvenil. Por outro lado, as orelhas do livro apresentam fragmentos do texto literário, resenha do editor 
e a biografia de Fernando Sabino, cuja densidade autoral confere ao livro uma destinação variada – para crianças, 
jovens e adultos – e, portanto, sinaliza o interesse de atingir uma faixa etária mais ampla.  

Assim como na sinopse do livro, o filme escolheu, como enredo central, o conflito do surgimento do duplo, 
presente no capítulo “O menino no espelho”: 

  
Belo Horizonte, anos 1930. Fernando (Lino Facioli) é um garoto de 10 anos que está cansado de fazer 
as coisas chatas da vida. Seu sonho era criar um sósia, que ficasse com estas tarefas enquanto ele 
poderia se divertir à vontade. Até que, um dia, é exatamente isto que acontece, quando o reflexo de 
Fernando deixa o espelho e ganha vida. (ZENHA, 2014) 

 
O filme, caracterizado como “aventura”, explora elementos recorrentes nos filmes infantis, como: a aventura, a 

fantasia, o humor, as traquinagens das crianças, o medo, o suspense. Parte desses elementos pode ser observada já 
nos paratextos do filme, como a capa com destaques para o menino Fernando, seu duplo, a aventura no avião criado 
pelo garoto, o cachorro de estimação, os amigos e os pais do protagonista. Essa escolha visual presente neste 
paratexto e o enfoque dado ao conto “O menino no espelho”, no qual a fantasia foi explorada em potencial, sinalizam 
que o filme se destina ao público infantil. A classificação indicativa do filme como “livre para todos os públicos” e o 
enunciado “Uma mensagem belíssima através do inocente olhar de um menino” também reforçam essa destinação. 
 A sinopse já anuncia mudanças feitas pela adaptação fílmica, ao mencionar a idade de dez anos do 
protagonista, alterada em relação à do livro que era oito anos. Por outro lado, mantém a contextualização histórica do 
livro no ano de 1930, indicando que a obra fílmica derivada do livro possui sua identidade, embora relembre, assim 
como o palimpsesto, as marcas do texto do qual se derivou. 
 De acordo com Arruda (2007), a sinopse do filme (e também o trailer) é considerada um hipertexto que reduz 
seu hipotexto, o filme. A autora caracteriza esse processo como uma “concisão” (GENETTE, 2010), por meio da qual 
a obra-fonte é simplificada para fins de divulgação, mas tem preservada a temática central. Isso evidencia como o 
processo de recriação textual e de diálogo entre textos é contínuo, realizando-se tanto pela inclusão, quanto pela 
exclusão de elementos das obras-fontes. Além disso, a sinopse anuncia uma linha interpretativa adotada na elaboração 
do filme, sinalizando escolhas neste processo dialógico. 

                                                           
54 Segundo Genette, a “paratextualidade” refere-se às relações entre o texto da obra literária e os elementos exteriores que compõem 
o seu conjunto, como: “título, subtítulo, intertítulos, prefácios, posfácios, advertências, prólogos, etc.; notas marginais, de rodapé, de 
fim de texto; epígrafes; ilustrações; release, orelha, capa, e tantos outros tipos de sinais acessórios, autógrafos ou alógrafos (...)”. 
(2010, p. 15).  Como já abordado por Stam (2006) e Arruda (2007), no filme, os paratextos são os elementos de divulgação, como 
sinopses, a capa do dvd, os elementos do making off, que serão abordados neste estudo. 
 
55 Adotamos o conceito de infanto-juvenil comumente utilizado pelas editoras, que abrange crianças em idade escolar e 
adolescentes, embora saibamos das diversas discussões teóricas a respeito da definição de literatura infantil e literatura juvenil.  
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Em relação à autoria, o filme “O menino no espelho” menciona o nome do autor da obra adaptada, pois traz 
abaixo do título, em letras menores: “Da obra de Fernando Sabino”, revelando a pretensão de se estabelecer uma 
relação mais direta entre as obras literária e a cinematográfica.  

Nas adaptações da literatura para a história em quadrinhos, frequentemente o nome do autor do livro costuma 
vir em destaque, e o nome do adaptador (também autor) aparece em letras menores e sem autoria demarcada. 
Diferentemente ocorre no cinema, em que a menção à literatura e ao escritor é feita em letras com tamanhos 
semelhantes, como em “O menino no espelho”, no qual foi usada a mesma fonte para escrever o nome do escritor 
Fernando Sabino e do diretor Guilherme Fiúza Zenha, indicando relevâncias semelhantes.  

 
3. Relações intersemióticas e hipertextuais entre livro e filme  
 

O filme “O Menino no Espelho” procurou manter o espírito da obra de Fernando Sabino, ou seja, uma narrativa 
saudosista e idealista da infância de um menino nos anos de 1930. O universo representado no texto literário, em que 
as crianças brincavam na rua, construíam seus próprios brinquedos e viviam aventuras em um mundo à parte do mundo 
adulto, mas que o reproduziam de alguma maneira, foi adaptado criativamente para o filme, evidenciando a 
interdiscursividade entre livro e filme. 

No início do filme, essa aproximação de um universo infantil diferenciado é apresentado ao espectador: em 
travelling, a câmera se aproxima dos personagens e, em “plano de detalhe”, mostra a construção coletiva do avião do 
Fernando. O olhar e o fazer das crianças são enfatizados, evidenciando o movimento de aproximação da infância que 
o filme buscará construir (Fig. 2 e 3).  

 

 
              
                                                    FIGURA 2: O fazer infantil            FIGURA 3: O olhar da criança 
                                                                                Fonte: ZENHA, 2014. 

 
O narrador-personagem que conta sua infância no livro não foi adaptado no discurso cinematográfico. No filme, 

prevalece a narração em terceira pessoa, que a câmera objetiva representa. Apesar de, na maior parte da narrativa 
cinematográfica, acompanharmos as aventuras do protagonista com uma câmera que olha de fora, há uma 
aproximação ao garoto Fernando durante todo o filme, indicando seu protagonismo na narrativa do filme, assim como 
é no livro.  

A adaptação buscou uma relação direta com a obra literária, como se pode observar pelo título homônimo, pela 
“transferência” que fez de vários personagens mencionados no livro (Fernando, Odete, Domingos, Toninho, Mariana, 
Major Pape Faria, Dona Risoleta, Jacaré, Birica, mendigo, prima de Fernando), do lugar onde se passa a história (Belo 
Horizonte), do contexto histórico-cultural representado (a vida na capital mineira em 1930) e pela inclusão do enredo 
de mais da metade dos capítulos do livro.  

A obra literária possui características autobiográficas, como se pode observar pelos nomes dos personagens 
principais: Fernando (o protagonista), Domingos e Odete (pais de Fernando). Além disso, traz uma foto de criança no 
paratexto, na qual se lê: “O autor, à época dos acontecimentos narrados neste romance”, explicitando a relação entre 
autor e narrador. Embora tenha essa relação direta com a vida do autor, a obra também cria e produz um universo 
ficcional no qual se manifestam suas fantasias da infância. Sobre isso, o editor da 94ª edição assim escreveu na orelha 
do livro:  

 
Assim aconteceu com o menino no espelho que reflete a experiência da infância do autor. Adotou ele 
um critério inverso ao usual: em vez de conceber um romance com elementos da realidade em termos 
de ficção, reviveu todas as suas fantasias infantis como se fossem realidade. Recriou literariamente os 
sonhos de infância para descobrir que, no fundo, ainda era aquele menino.  

 
Na narrativa, há referências aos locais onde o autor Fernando Sabino viveu sua infância e sua vida adulta, ou 

seja, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, respectivamente.  
As marcas da narrativa autobiográfica aparecem também no filme, no qual foram mantidos ou incorporados 

elementos que buscam estabelecer uma relação entre a narrativa do filme e a vida do escritor Fernando Sabino. No 
filme, foram transferidos os nomes do protagonista e de seus pais; o contexto histórico onde se passa a história foi 
mantido, assim como a capital mineira. Os elementos autobiográficos são mais enfatizados quando a mãe do Fernando 
assina e rasga a ficha de matrícula no Colégio Militar, documento onde se pode ler “Fernando Sabino” no campo 
referente ao nome do aluno (fig.4) e Odete e Domingos Sabino, nome dos pais. Ao final do filme, é apresentada uma 
foto de Fernando Sabino, fotografado no Rio de Janeiro, com o seguinte texto: “Dedicado à memória de Fernando 
Sabino, que nasceu homem e se foi menino!” (fig. 5), uma “adaptação criativa” do Epílogo do livro, no qual o narrador 
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aparece em seu apartamento no Rio de Janeiro, de onde rememora sua infância; e também do texto de sua lápide56, 
pertencente a um contexto externo ao livro, indicando relações intertextuais para além da obra literária.  

 

 

                                                     Figura 4: Identidade                      Figura 5: Dedicatória 

Fonte: ZENHA, 2014. 

 
 A dedicatória explicita a relação do filme com a memória, evidenciando o objetivo de se realizar uma “adaptação 
criativa” do livro, que pode ser caracterizado como um romance de memórias; portanto, estabelece uma relação 
hipertextual entre filme-livro e intertextual entre filme-biografia do escritor Fernando Sabino. Esses elementos aparecem 
de modo sutil e distribuídos na obra fílmica, sendo necessário uni-los para lhes atribuir sentidos. Esses recursos foram 
construções equivalentes para aquilo que, no livro, são elementos que indicam a relação entre o escritor Fernando 
Sabino e o narrador-personagem por ele criado. 

A obra literária é caracterizada como romance, mas os dez capítulos possuem existência autônoma, podendo 
ser lidos individualmente, como contos. Devido a essa estruturação, o roteiro do filme construiu uma coerência narrativa 
em que tivesse um conflito predominante ao qual outros se ligariam: assim como na sinopse do livro, o enredo do duplo 
foi enfatizado no filme, em torno do qual a narrativa foi construída e os enredos dos alguns contos foram articulados. 
Dessa forma, a adaptação concretizou um novo enredo por meio da seleção e reordenação das “funções 
distribucionais” (elementos do enredo) e “integracionais” (elementos do discurso) de cada conto selecionado do livro. 
De acordo com o produtor André Carreira, a inclusão e a exclusão de contos foi feita de acordo com a nova faixa etária 
escolhida para o protagonista do filme, que seria de um garoto pré-adolescente. 

Foram transferidas algumas “funções cardeais” (ações) dos seguintes capítulos: “O menino e o homem”; “Como 
deixei de voar”; “O mistério da casa abandonada”; “O valentão da minha escola”, “O menino no espelho”; “Nas garras 
do primeiro amor” e “A libertação dos passarinhos”. A maioria das “funções integracionais” – relacionadas ao discurso 
e objeto da tradução intersemiótica – foram adaptadas criativamente, sendo mantido e/ou transformado o seu propósito 
discursivo, haja vista as constantes inversões realizadas pela adaptação.  

A tônica predominante nesta adaptação foi a manutenção parcial dos elementos do enredo e do discurso do 
livro de origem, articulados à intensa recriação de elementos da obra literária, por meio da retroversão, ou seja, uma 
transformação feita no original (DINIZ, 2005): alteração de nome e idade de personagens, inclusão/exclusão de 
personagens e fatos, redução/ampliação do tempo dos acontecimentos, reordenação de fatos em contextos e ordens 
distintas, ênfase em determinados enredos e exclusão de outros. Portanto, as “transferências” e as “adaptações 
criativas” não se deram de modo direto, ou seja, da obra literária para o filme, mas foram articuladas a uma 
transformação constante dos aspectos narrativos e discursivos do texto literário.  

Esse tipo de adaptação fílmica revela as possibilidades interpretativas oferecidas pelo texto literário, cujos 
explícitos e implícitos são objeto de adaptação criativa. Ao criar um duplo que possui algumas características opostas 
ao protagonista (cabelo penteado para o lado esquerdo, bolso da camisa no lado esquerdo, uso da mão esquerda, 
nome inverso), há uma “transferência” de elementos do livro; ao criá-lo oposto também na personalidade, pois Odnanref 
é o vilão, há uma ampliação dos sentidos da obra, desencadeados a partir de elementos do próprio texto literário, a 
partir de seus silenciamentos, dos não-ditos, que são interpretações e ampliações do texto literário feitas pelo roteirista 
e pelo diretor. 

Na adaptação cinematográfica, o tempo psicológico e a ordenação do enredo do livro foram transformados: o 
narrador-personagem adulto que rememora a infância não foi transferido para o discurso cinematográfico; e os contos 
selecionados do livro foram ordenados diferentemente. Essa mudança no modo de apresentar a temporalidade da 
narrativa, a construção da memória e a estruturação de um enredo mais linear pode estar relacionada ao objetivo de 
tornar a obra cinematográfica mais acessível público infantil pretendido para o filme, sinalizando que pode haver 
também fatores mercadológicos envolvidos no tipo de adaptação realizada. 

A representação da memória no filme, elemento marcante no livro, estabeleceu uma complexa relação 
hipertextual com o livro. O tom memorialístico aparece de modo indireto no filme, por meio do diálogo que se institui 
com elementos do contexto histórico-cultural representado no livro. O filme demarca o tempo remoto – e também 
rememorado pelo narrador-personagem do livro – por meio da fotografia em tom sépia, dos cenários e do figurino dos 
personagens, com o qual a memória está ligada, seja por meio da linguagem verbal do livro, seja pela linguagem visual 
do filme que a representa.  
 O contexto e as características psicológicas dos personagens, que são as “funções integracionais” da narrativa, 
sofreram a “adaptação criativa”, no sentido proposto por McFarlane (1996). A adaptação fílmica buscou traduzir o 
contexto do livro a partir de elementos que a própria obra literária oferece, como a menção ao tipo de brincadeira das 

                                                           
56 Dado obtido a partir da dissertação de Souza (2016). 
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crianças (telefone de latinha, por exemplo) e ao cinema da cidade (pois Fernando diz que ia às matinês), mas também 
pela incorporação de elementos que se tem a partir do conhecimento histórico-cultural compartilhado socialmente em 
livros, noticiários e outras obras audiovisuais sobre o estilo de vida nos anos de 1930, com o qual são estabelecidas 
diferentes relações intertextuais para além da obra literária.  Assim, o espectador vê o pai do Fernando ouvindo rádio 
e lendo jornal à noite, cujas notícias falam sobre o Governo Vargas; a mãe é uma mulher dedicada ao lar e o pai é o 
provedor, modelo tradicional que vigorava no início do século XX; o figurino usado pelos personagens remete à moda 
de 1930; a escola possui um modelo de sala de aula e de professora que aludem ao estilo mais conservador do início 
do século, como vemos pelas práticas educativas da professora; o quarto do Fernando é um ambiente cuja mobília 
antiga remete a um tempo passado, assim como os poucos brinquedos que possui e as fotografias na parede, não 
havendo nenhum objeto tecnológico.  

Do mesmo modo, a adaptação incorporou um fato político da época em que a história do livro se passa. Ao 
incluir o movimento dos Camisas Verdes (o Integralismo), representado pelo Major Pape Faria, instituiu-se um diálogo 
do filme com a obra literária e também com o contexto político brasileiro de 1930. O personagem Major Pape Faria e 
seu conflito com as crianças e os pais foram transferidos e também adaptados criativamente para o filme, que 
relacionou a identidade do personagem à sua postura ética e política. 

Estes são exemplos do que Genette (2010) denomina “relações intertextuais por alusão”, em que a 
compreensão plena de um enunciado “supõe a percepção de uma relação entre ele e um outro, ao qual 
necessariamente uma de suas inflexões remete” (p.14). Segundo Diniz (2005, p.70 apud STAM, p.64-65), no caso da 
representação do espaço e do tempo histórico-cultural, há um “dialogismo textual” com as práticas discursivas de 
determinada cultura. Assim, a representação do contexto histórico no filme dialoga tanto com a narrativa de Fernando 
Sabino e sua fotografia de criança, inserida no início do livro, quanto com as fotografias, pinturas e representações 
desse período histórico apresentadas por outros filmes, séries, novelas etc., constituindo-se, portanto, como novos 
elementos na cadeia discursiva já existente.   

Portanto, a obra literária é o principal, mas não o único elemento de intertextualidade. Tudo isto é possível 
porque “o texto original é uma densa rede informacional, uma série de pistas verbais que o filme que vai adaptá-lo pode 
escolher, amplificar, ignorar, subverter ou transformar.” (STAM, 2006, p. 50). As diferentes escolhas realizadas na 
adaptação sinalizam o propósito de construir uma leitura própria do texto literário que, ao ser recriado, expressa o 
movimento criativo de sujeitos situados em determinado contexto e orientados por determinados propósitos discursivos; 
afinal, “a adaptação consiste em uma leitura do romance e a escrita de um filme” (STAM, 2006, p. 50). 
 
Considerações finais 
 

Diferentes procedimentos foram adotados no processo de tradução do meio semiótico literário para o 
cinematográfico: traduções intersemióticas, aumentos e reduções de elementos do livro; relações intertextuais e 
paratextuais, realocações de objetos e eventos, evidenciando um exercício complexo de produção de sentidos na nova 
obra.  

Essas transformações decorrem de vários fatores: o contexto sócio-cultural e/ou histórico em que a adaptação 
é realizada; o modo como a narrativa do filme foi planejada no roteiro; as possibilidades de criação que o texto literário 
oferece e que exigem a inclusão de determinados elementos e a exclusão de outros; e o público ao qual o filme é 
destinado. Assim, a adaptação é concebida como “atividade voltada para as condições de produção e recepção” 
(DINIZ, 1999, p. 38), ou seja, depende tanto do universo discursivo e cultural de quem a produz, quanto da suposição 
que se tem do universo dos potenciais espectadores. 

O filme traduzido não é uma repetição da obra literária, mas uma nova criação feita por alguém que também é 
um artista que busca traduzir, a seu modo, a essência da obra literária; que instaura novos espaços de dizer e 
significação e amplia a obra literária com a sua tradução.  

Desse modo, podemos tanto ver o filme individualmente, sem nos remeter à obra literária, quanto na relação 
dialógica com ela. O contato com a obra literária, em qualquer ordem que seja – livro-filme ou filme-livro – propiciará 
novas possibilidades de leitura e atribuição de sentidos aos leitores-espectadores, sendo, portanto, mais uma estratégia 
de leitura, e não a única.  

Nesse sentido, a abordagem da adaptação cinematográfica no contexto escolar se torna um importante meio 
de conhecer e refletir sobre as diferentes linguagens, bem como sobre os diferentes modos de se transformar uma 
obra literária em filme. Além disso, há a possibilidade de ampliar esse conhecimento para outros contextos, como de 
análise da transformação de um livro em história em quadrinhos, de um livro em telenovela ou série de tevê, dando a 
ver diferentes formas de construir sentido com e pela linguagem. 

Portanto, uma leitura estética das obras possibilita enfatizar mecanismos de construção de sentidos de cada 
linguagem, não reduzindo o cinema e a literatura apenas à ilustração de conteúdos ou ao enredo, respectivamente, 
como a tradição escolar institui.  
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NAS VEREDAS DE GUIMARÃES ROSA: uma experiência interdisciplinar com foco no letramento literário. 
 

Vildete Gomes Pereira57 
 
 
 

Este artigo é um recorte de uma investigação realizada a partir do projeto “O Letramento através da Literatura de 
Guimarães Rosa - Nas Veredas de Minas: da Sala de Aula a Cordisburgo" desenvolvido na Escola Estadual Juscelino 
Kubitschek de Oliveira no município de Ibirité, Minas Gerais. O projeto desenvolvido sob o viés interdisciplinar teve o 
objetivo de estreitar os laços entre as disciplinas para promover o letramento literário mediado pelas obras de 
Guimarães Rosa. A proposta envolveu quatro momentos distintos: a confecção de suportes de leitura para o 
lançamento do projeto; a construção de um portfólio a partir dos diversos gêneros textuais, a leitura das obras e a visita 
à cidade de Cordisburgo. Relata-se o caminho utilizado pelos professores e alunos, numa postura colaborativa, em 
que foram planejadas ações didáticas visando à formação do leitor literário e a promoção do letramento literário na 
rede básica de ensino. A proposta de trabalho envolveu toda a escola (Ensino Fundamental, médio e Educação de 
Jovens e Adultos). A participação dos alunos nas práticas sociais letradas implica assumir o letramento, os múltiplos 
letramentos, possibilitando a construção do leitor literário. 
 
 
Palavras Chave: Leitura – Letramento – interdisciplinaridade – Letramento Literário 
 
1. Construindo o percurso 
 

 Os resultados das avaliações externas e internas revelam que, apesar de os alunos frequentarem a escola 
por anos a fio, as práticas realizadas não são capazes de promover as habilidades necessárias para promover a 
interpretação de texto, a construção de inferências e reconstrução de sentidos. Observa-se que muitas atividades 
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desenvolvidas no ambiente escolar ainda não estimulam o gosto pela leitura, tendo em vista que são embutidas de 
concepções redutoras de texto e de literatura e não promovem a formação do leitor literário. 

A pesquisa Retratos de Leitura no Brasil (2016) considera que leitor é aquele que leu pelo menos um livro 
inteiro ou em parte nos últimos três meses.  A pesquisa revela que a maior parte dos leitores não são estudantes e que 
dos leitores de livros de literatura que buscaram livros emprestados em bibliotecas, apenas 0,31 foram recomendados 
pela escola. Por outro lado, a Base Nacional Comum Curricular (2017) prevê que na escola, a função da leitura literária 
é formar um leitor crítico. Os dados evidenciam uma divergência entre o que está proposto na legislação e o que 
revelam as pesquisas.   

 Certamente, há fatores que afastam os leitores das bibliotecas escolares e entre os principais motivos 
registrados para esse afastamento do leitor é a escassez e precariedade do acervo e um intenso trabalho com o livro 
didático que apresenta apenas fragmento de textos literários.  

O diagnóstico realizado pelos professores de todas as áreas de ensino da Escola Estadual “Juscelino 
Kubistchek de Oliveira” em 2014, revelou que muitos alunos tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio liam, 
mas não conseguiam se posicionarem criticamente diante do texto e tinham dificuldades em fazer inferências, com 
pouco domínio no estabelecimento de vínculos entre as partes e na construção de sentidos para o texto. O Índice da 
Educação Básica, calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) e no fluxo 
escolar (taxa de aprovação) de 2015 nos anos finais da escola mostrou que a escola não alcançou a meta daquele ano 
e ficou em 3,7 para os anos finais do ensino fundamental e médio, sendo esperado para a escola 4,6. Além disso, a 
biblioteca da escola era pouco frequentada e o acervo literário visivelmente pequeno. 

Em busca do desenvolvimento interdisciplinar, a escola apresentou o projeto “O Letramento através da 
Literatura de Guimarães Rosa - Nas Veredas de Minas: da Sala de Aula a Cordisburgo" à Secretaria de Estado de 
Educação de Minas Gerais, Metropolitana B, com a finalidade de angariar recursos para a compra de livros literários 
de Guimarães Rosa, prevendo um trabalho de campo na cidade de Cordisburgo, Minas Gerais – terra natal do escritor. 
Com a aprovação do plano de trabalho pela Secretaria, a compra das obras fomentou a biblioteca com os títulos: 
Burrinho pedrês, Primeiras Estórias, Sagarana, Grande Sertão Veredas, Tutameia, Cara de Bronze, Manuelzão e 
Miguilim, permitindo o acesso a vários exemplares de cada obra e uma proposta de leitura com toda a turma, 
potencializando assim o trabalho interdisciplinar durante todo o ano de 2017, com ênfase na leitura de textos literários. 
O presente trabalho traz um recorte de algumas atividades desenvolvidas no 8º e 9º ano do ensino fundamental nas 
disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa e artes, e a perspectiva de que a compreensão perpassa por etapas 
em que leitores ativam o conhecimento prévio, inferências, levantamento de hipóteses para construir o sentido para o 
texto. 

 
2. Letramento Literário 
 

A leitura é entendida como uma atividade ou um processo cognitivo de construção de sentidos realizado por 
sujeitos sociais inseridos num tempo histórico, numa dada cultura. De acordo com Cafiero (2005, p.17), “nesse 
processo, o leitor busca no texto um ponto de partida, um conjunto de instruções, relaciona essas instruções com as 
informações que já fazem parte de seu conhecimento, com o que já aprendeu em outras situações, produzindo sentidos 
ou construindo coerência para o texto”, configurando assim, um evento de letramento. 

Os estudos sobre letramento têm como objeto de conhecimento os aspectos e os impactos sociais do uso da 
língua. Na concepção de Kleiman (2000, p. 238), o projeto de letramento é constituído como um conjunto de atividades 
originadas a partir “de um interesse real na vida dos alunos, cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a leitura 
de textos que, de fato, circulam na sociedade e a produção de textos que serão realmente lidos, em um trabalho coletivo 
de alunos e professor, cada um segundo sua capacidade”. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p.33) propõe 
usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para expandirem as possibilidades 
de uso da linguagem e a capacidade de análise crítica.  Ressalta também que é preciso oferecer aos alunos inúmeras 
oportunidades de aprenderem a ler usando os procedimentos que os bons leitores utilizam. É preciso que antecipem, 
que façam inferências a partir do contexto ou do conhecimento prévio que possuem, que verifiquem suas suposições 
tanto relativo à escrita quanto ao significado. 

Segundo os PCNs (1997, p. 38) uma prática constante de leitura na escola deve admitir várias leituras, pois 
outra concepção que deve ser superada é a do mito da interpretação única, fruto do pressuposto de que o significado 
está dado no texto. O significado, no entanto, constrói-se pelo esforço de interpretação do leitor, a partir não só do que 
está escrito, mas do conhecimento que traz para o texto. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (2017, 
p.67), a educação literária deve promover o contato com a literatura para a formação do leitor literário, e espera-se que 
o aluno/leitor seja capaz de apreender e apreciar o que há de singular em um texto cuja intencionalidade não é 
imediatamente prática, mas artística.  

 Na escola, as práticas significativas devem contribuir para a formação de leitores capazes de reconhecer as 
sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade das construções literárias. Conforme Paulino 
(1998, p. 56) a formação de um leitor literário significa a formação de um leitor que saiba escolher suas leituras, que 
aprecie construções e significações verbais de cunho artístico e que tenha prazer de ler. No ambiente escolar, o leitor 
tem de aprender a usar estratégias de leitura adequadas aos textos literários, “aceitando o pacto ficcional proposto, 
com reconhecimento de marcas linguísticas de subjetividade, intertextualidade, interdiscursividade, recuperando a 
criação de linguagem realizada, em aspectos fonológicos, sintáticos, semânticos e situando adequadamente o texto 
em seu momento histórico de produção”.  
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3. Das ações realizadas: a travessia 
 

O letramento literário é concebido por Cosson (2006, p.30) como uma prática social cujo trabalho na escola 
tem a finalidade de melhorar a leitura do aluno não pela possibilidade de criar o hábito de leitura e sim porque fornece 
instrumentos necessários para conhecer e articular com proficiência o mundo feito de linguagem. Para Goulart (2007 
p.64-65) 

 
“podemos pensar sobre o letramento literário no sentido que a literatura liberta, apresentando-nos 
diferentes modos de vida social, socializando-nos e politizando-nos de várias maneiras, porque nos 
textos literários pulsam forças que mostram a grandeza e a fragilidade do ser humano; a história e a 
singularidade, entre outros contrastes, indicando-nos que podemos ser diferentes, que nossos espaços 
e relações podem ser outros. O outro nos diz a respeito de nós mesmos – é na relação com o outro que 
temos oportunidade de saber de nós mesmos de uma forma diversa daquela que nos é apresentada 
apenas pelo viés do nosso olhar. (GOULART, 2007, p 64-65)”.  

 
 
As atividades propostas para se trabalhar o letramento no projeto foram desenvolvidas a partir da Sequência 

Básica de Rildo Cosson (2006) em que o autor divide o trabalho em quatro instâncias: motivação, introdução, leitura e 
interpretação.  

O autor salienta que é importante um trabalho de motivação para despertar o interesse dos alunos. “Nesse 
caso é preciso lembrar que a motivação prepara o leitor para receber o texto, mas não silencia nem o texto e nem o 
leitor” (COSSON, 2006, p.56- 57). Nessa etapa, busca-se ambientar o aluno para o contato com o texto literário, e isso 
pode ser realizado através de dinâmicas psicomotoras que busquem introduzir o tema, estabelecendo laços estreitos 
com o mesmo e “envolvendo conjuntamente atividades de leitura, escrita e oralidade”.  

A primeira etapa do projeto foi motivar os alunos para adentrar ao universo do autor e essa motivação ocorreu 
por meio de um convite à pesquisa. Os alunos foram desafiados a fazer uma pesquisa sobre o autor Guimarães Rosa 
no Laboratório de Informática, cuja finalidade motivá-los para o desenvolvimento das atividades futuras Em seguida, 
em grupos de cinco integrantes, cada equipe ficou encarregada de encontrar um fragmento do autor que circula em 
páginas de cunho literário na internet. O grupo deveria construir um suporte distinto do livro para a exposição no dia do 
lançamento do projeto à comunidade. Assim feito, os alunos empolgaram com a ideia de sair da sala de aula para a 
realização das oficinas de confecção do material no ambiente externo  e esses deveriam estar pronto para a exposição.  

Os trabalhos foram confeccionados durante as aulas de português, artes e inglês e os alunos produziram 
vários suportes para a leitura dos fragmentos do autor, inclusive utilizando materiais recicláveis. Os trabalhos a seguir 
foram apresentados pelos alunos do 8º e 9º ano no lançamento do projeto para a comunidade. Na oficina de pintura 
das faixas, os alunos foram divididos em grupo e cada grupo buscou uma frase ou um aforismo do autor. Alguns grupos 
utilizaram chita, outros utilizaram pano e TNT. 

 

 
 

Figura 1. Exposição no lançamento do projeto (faixa com a frase do autor feita com chita e TNT). Fonte: arquivo da autora. 
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Figura 2.  Oficina de portarretrato e de sacolas poéticas. Fonte: arquivo da autora 

 
Os alunos foram muito criativos em suas produções, utilizaram jornal para fazer o portarretrato das obras do 

autor que foram expostas permitindo ao visitante um contato com a escrita do autor e com detalhes de sua vida. A 
sacola poética que consiste na reutilização das sacolas usadas em lojas foi reuttilizada na escola e com grande 
aceitação do público participante. Para isso, os alunos cobriram a logomarca com papel colorido e frases do autor 
estudado, incentivando assim a leitura literária. Após a exposição, os alunos presentearam os convidados com a sacola 
poética. Na oficina 3 de reutilização, a professora pediu que cada aluno trouxesse de casa um CD para expor a poesia 
que ele mais apreciasse. 
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Figura 3. Oficina de reutilização do CD velho baseado em cordel. Fonte: arquivo da autora 

 
Os alunos trouxeram CDs de casa que já não utilizavam mais, colaram as frases do autor e penduraram por 

toda a escola e utilizaram também palito de picolé para emoldurar os poemas. A comunidade visitante teve a 
oportunidade de conhecer um pouco do autor nessa exposição. Observamos que houve uma boa aceitação dos alunos 
na confecção do material para a exposição e eles ficaram empolgados com o fato de que seus familiares iriam ver a 
sua obra, ou seja, as obras produzidas eram para serem vistas. 

Na concepção de Rildo Cosson (2006) o contato com a obra é realizado na etapa da introdução (segunda 
etapa da sequência básica) e visa promover o contato físico com a obra. Na escola, essa etapa consistiu na 
apresentação física das obras e os alunos ficaram emocionados com o “cheirinho” de livr o novo. O autor 
enfatiza que a apresentação do livro e do autor não deve ser longa e por isso foram explorados os aspectos 
relacionados à capa, à orelha, ao prefácio e aos outros elementos paratextuais presentes na obra, e a apresentação 
do autor foi através de um documentário “Caminhos da Reportagem” exibido pela TV Brasil, que aborda aspectos da 
obra e da vida do autor. 

O terceiro momento foi planejado com leituras relacionadas às obras e ao universo do autor e foram 
organizadas propostas didáticas envolvendo os vários gêneros textuais: autobiografia, carta pessoal destinada aos 
alunos de Cordisburgo, carta de solicitação ao diretor da escola, notícia do projeto, reportagem sobre o projeto, poesia, 
paródia, anúncio publicitário com a criação de uma ONG do projeto, leitura e interpretação de ditados populares e 
aforismos. 

A leitura literária pode ser um caminho para aproximar o cotidiano do aluno ao universo do mundo letrado. 
De acordo com Oberg (2014, p. 201) o ato de ler requer que toda a engrenagem se movimente acionada por várias 
chaves: livros, mediações, mediadores, contextos socioculturais favoráveis, entre outras, pois os livros dispostos “nas 
estantes, não fazem, necessariamente, o milagre da leitura”. O conhecimento advém do convite à leitura junto a 
mediações socioculturais variadas que possibilitam que o livro deixe de ser apenas um adereço na prateleira e se 
estabeleça como ato de significação, como estabelecimento de relações entre a palavra e o mundo. Isso implica o 
reconhecimento das especificidades da leitura e da literatura. 

A proposta possibilitou a construção de um portfólio com dez atividades de leitura e de escrita, trabalhadas 
com todas as turmas da escola (6º ao 3º ano) levando em conta as peculiaridades de cada turma. Dentre as atividades 
de produção escrita, destaca-se a carta de solicitação que consistia na produção de um ofício ao diretor da escola, 
solicitando a compra dos livros de literatura para o desenvolvimento do projeto. Chamou atenção do grupo de 
professores envolvidos, a carta de solicitação ao Presidente da República. 
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Figura 4. Produção escrita do aluno. Fonte: arquivo da autora. 

 
A atividade revela que apesar dos projetos de letramento ter um planejamento anterior, os alunos podem nos 

surpreender com o resultado. No caso da carta de solicitação produzida, o aluno não cumpriu a proposta e tinha 
consciência de que a solicitação não chegaria ao destinatário, mas ele registrou a sua indignação com o cenário político 
do país. Ele desviou o foco do contexto imediato para um contexto mais amplo e nos fez refletir que os projetos de 
letramentos são organizados com uma finalidade, mas que os alunos são sujeitos com identidades e interesses plurais 
inseridos em um contexto, com histórias distintas e com potencialidades plurais.  

De acordo com os PCNs (1998, p.30) “Cabe a escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que 
circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los”. A proposta de se trabalhar com a diversidade de gêneros 
textuais, significa também trabalhar com a diversidade de objetivos e modalidades que caracterizam a leitura, ou seja, 
os diferentes “para quê” que podem estar relacionados à solução de um problema prático, à divulgação de informações, 
à retextualização, à fruição. Diferentes formas de leitura em função de diferentes objetivos e gêneros: ler buscando as 
informações relevantes, ou o significado implícito nas entrelinhas, ou dados para a solução de um problema. E nesse 
contexto, é importante destacar a importância da circulação das produções dos alunos na escola, pois assim, o texto 
é visto como instrumento que une os conteúdos das disciplinas a um contexto social que poderá instigar a leitura, 
provocando reflexão. O objetivo é formar cidadãos capazes de compreender os diferentes textos com os quais se 
defrontam, capazes de produzirem, organizarem e aprenderem na escola e com competência para utilizá-los também, 
fora da escola 

Ao trabalhar com os gêneros textuais nas práticas didáticas, potencializamos a escrita do aluno e o colocamos 
em contato com gêneros textuais que são produzidos fora da escola, em diferentes áreas de conhecimento, para que 
ele reconheça as particularidades de cada um e esteja apto para usá-los com autonomia em espaços sociais não 
escolares. Para além da prática da escrita, trabalhamos também com a leitura literária.  

Segundo Cosson (2006) a leitura produz sentidos por meio de um diálogo que travamos com o passado 
enquanto experiência do outro, experiência que compartilhamos e pela qual nos inserimos em determinada 
comunidade de leitores. Nesse momento, os alunos tiveram oportunidade de ler as obras e aprofundar no universo e 
riqueza linguística da narrativa de Guimarães Rosa.  

Os alunos do 8º e 9º ano leram os contos da obra “Primeiras Estórias”. Os contos mais explorados foram “As 
Margens da Alegria”, “A Menina de Lá”, “Terceira Margem do Rio” e “Os cimos”. O destaque para essa seleção reside 
no fato de que nesses contos, os personagens são crianças que participam da história como narradores ou 
personagens principais e de acordo com Paulo Ranói, na introdução da obra, cada estória tem como núcleo um 
acontecimento e as personagens são intocadas pela civilização, guiadas pelo instinto, inadaptadas, ou ainda não 
integradas à sociedade. A maioria dos contos se desenrola numa região não especificada, mas identificável com um 
cenário rico de bichos, de plantas, de costumes, e de hábitos. As cenas enquadram-se na moldura de altos morros e 
vastos horizontes, amplos rios margeados de brejos, campos extensos. E é esse universo que despertou o interesse 
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de trabalhar com os alunos contos do autor, porque a estrutura da narrativa não é rígida, e o local onde ocorrem os 
fatos, o espaço geográfico é bem detalhado, permitindo um rico trabalho interdisciplinar.  

Fizemos rodas de leitura na biblioteca e o depoimento de alguns alunos nos surpreende. “Professora, esse 
autor é engraçado, parece que está com preguiça de escrever”. Uma característica marcante na produção literária de 
Guimarães Rosa é o intenso trato com a linguagem, através de um narrador ativo intervindo e utilizando o emprego de 
técnicas como apóstrofes, digressões, neologismos e perguntas retóricas. A fala de aluno proporcionou um 
adentramento nesse universo linguístico, ressaltando a habilidade do autor em transmitir ao leitor as mais fugazes 
sensações com apenas uma palavra através da língua. E foi oportuno perceber que os alunos estavam sentindo 
dificuldade com a linguagem, mas estavam sendo desafiados por ela: “Esse livro é engraçado, a gente começa ler e 
quando assusta já sente curiosidade de ler mais”. “Nossa, achei difícil porque o pavão some e depois volta e parece 
que não é o mesmo” em referência ao pavão que norteia o conto “As Margens da Alegria” 

 Foi realizada a leitura silenciosa, a leitura com pausa protocolada com a mediação do professor, tendo em 
vista que não é uma leitura fácil, mas que é possível criar estratégias para a leitura da obra com alunos do fundamental.  

 A etapa de leitura é o momento em que se conhece o enredo da história. Nessa fase, os professores 
acompanharam a leitura resgatando informações dos alunos, visando auxiliar-lhes em suas dificuldades, inclusive 
aquelas relativas ao ritmo de leitura e ao andamento da narrativa.  Segundo Cosson (2006, p.63) “dar algumas pistas 
de leitura não atrapalha, tendo em vista que “... o que nos leva a ler um clássico, por exemplo, é a experiência estética 
que ele propicia e não simplesmente a história que conta”  
Criamos um percurso com o objetivo de despertar no aluno o gosto pela leitura e a importância dos projetos literários 
na formação do leitor de literatura. Fechando o projeto, os alunos foram à Cordisburgo e de volta à escola apresentaram 
aos pais o que viu na cidade. Foi um momento muito rico em que os alunos entraram em contato com as paisagens, 
os cenários descritos nos contos, compartilharam experiências. 
 

Figura 5. Relato da visita a Cordisburgo- Fonte: arquivo da autora 
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4. Perspectiva de Síntese 
 
A proposta de “Sequência Básica” de Rildo Cosson (2006) norteou o desenvolvimento do projeto e podemos 

constatar que as etapas de motivação, introdução da obra, leitura e interpretação dos contos possibilitaram um trabalho 
interdisciplinar em que os alunos participaram de maneira produtiva e construíram significados a partir da interação 
com o contexto, com o autor, com o texto e com as mediações dos professores. As oficinas iniciais de confecção de 
material para o lançamento do projeto foram importantes porque fizeram com que os alunos conhecessem um pouco 
do autor.  É pertinente apontar que nos eventos de letramentos, uma atividade aparentemente simples, como o aluno 
procurar um fragmento do autor na internet, envolve procedimento de leitura e de escrita, bem como a familiaridade 
com sites e mecanismos de busca que atingem um grau sofisticado de conhecimento. Nessa experiência, às vezes, 
os alunos digitavam o nome do autor e nem sempre a busca os levavam diretamente ao autor. Essa atividade 
demandou o acionamento de habilidade de leitura e de escrita dos alunos e mecanismos de busca na internet. 

A aprovação do plano de trabalho pela Secretaria de Educação foi fundamental para o desenvolvimento do 
projeto da escola, pois incorporou ao Projeto Político Pedagógico (2013-2017) a realização de projetos permanentes e 
temporários durante o ano, com o objetivo de construir práticas que visem à melhoria da qualidade de ensino da escola. 
E por outro lado, fomentou o acervo da biblioteca da escola. 

Por outro lado, o trabalho com os gêneros textuais demandou a leitura e a produção escrita. As propostas 
criaram situações reais de produção e por isso, os alunos fizeram as tarefas. No tocante à leitura, os alunos 
encontraram dificuldade com o vocabulário, mas a leitura através da pausa protocolada pelo professor de português e 
o debate nas outras disciplinas favoreceram a construção de inferências, de hipóteses, de compreensão. Além disso, 
o tempo de duração do projeto possibilitou o desenvolvimento das atividades e criou um percurso de leitura que 
favorece a formação do leitor literário. 
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RESUMO: 
 
O objetivo deste trabalho é refletir sobre a Literatura Infantil numa perspectiva étnico-racial, ou seja, sobre os livros 
com personagens negras e destinados à crianças negras. Pretendemos analisar algumas obras, desde o tema, o texto 
literário, as ilustrações, o local de fala dos autores até o impacto destas obras na construção social e identitária da 
criança negra, tendo como justificativa o aumento considerável de livros infantis com temática étnico-racial, conforme 
apontam as pesquisas de Maria Anória de Jesus Oliveira sobre a Lei 10.639/0358 e seu impacto na literatura infantil. 
Refletindo sobre a qualidade desses livros que foram lançados no mercado e sua utilização nas escolas, concluímos 
que muitos deles apresentam aspectos que podem interferir negativamente na representação das crianças negras e 
na forma como elas se veem representadas. Conforme salienta Oliveira, o trabalho com a arte literária, seja no âmbito 
da produção, ou da seleção e difusão dos livros de literatura infantil de temática étnico-racial, requer um olhar crítico 
para não endossar o que se deseja desconstruir. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Literatura Infantil; Crítica literária; personagens negras; Identidade; representatividade. 
 
 
 

1 –  INTRODUÇÃO 
 

Por trabalhar diretamente com crianças pude perceber alguns equívocos que possuem certos livros de literatura 
infantil, sobretudo aqueles que abordam a temática étnico-racial. Problemas não somente com a mensagem do texto 
literário, mas também com a ilustração. Elementos como cores, formas, cenário, características físicas dos 
personagens aumentam o grau de expressividade do texto e as imagens, assim como as palavras, podem carregar 
conotações. Para Roland Barthes “a linguagem inclui todos aqueles sistemas dos quais se podem selecionar e 
combinar elementos para comunicar algo”. 

Atualmente a formação de uma identidade positiva das crianças, especialmente das crianças negras tem sido 
assunto recorrente em várias áreas da sociedade. Ainda vemos muito a imagem dos negros associada à escravidão, 
marginalidade, pobreza e discriminação. Para que as nossas crianças cresçam com conhecimento e capacidades de 
mudar este cenário, é preciso que ela se constitua como um cidadão consciente de sua origem, de sua importância 
histórica, seu valor e seus direitos. Sendo assim, com uma autoestima bem desenvolvida e convicta de seu papel na 
sociedade, esta criança se tornará, no futuro, agente de mudança e de ressignificação de valores. Um lugar propicio 
para tais transformações seria a escola. 

A escola é um lugar de apropriação de culturas, de reconstrução de saberes múltiplos, de construção de 
identidades, de formação da cidadania e o professor atua como mediador deste processo, levantando discussões, 
revelando mitos, difundindo novos olhares, buscando sempre promover a equidade. Para isso ele utiliza de vários 
recursos, entre eles o livro de literatura. Porém é necessário que este profissional saiba avaliar tal recurso com critério 
para não criar uma situação controversa e mais discriminatória ainda. É preciso avaliar o livro de literatura em toda sua 
essência, desde os recursos visuais, como ilustrações e capa, como seus aspectos linguísticos, o texto propriamente 
dito. 

Neste artigo levantaremos algumas questões, pontos positivos e negativos de obras voltadas para as crianças 
negras, no intuito de gerar debates e reflexões por parte de educadores e demais profissionais envolvidos com a arte 
literária e a educação.  
 
2 –  SOBRE A LITERATURA INFANTIL E AUSÊNCIA DE UMA CRÍTICA EFICAZ 

 
Para o professor e pesquisador Peter Hunt, a literatura infantil não é um assunto que interesse aos acadêmicos, 

seu próprio tema parece desqualifica-la diante da consideração adulta, pois ela possui um texto muito simples e é 
destinada a um público inexperiente e imaturo.  Ainda segundo Hunt, os livros voltados para crianças, que não são um 
público votante, nem com papel relevante socialmente, não são livros canônicos e nem dignos de apreciação literária. 
“A dificuldade com a literatura infantil é que, devido a sua acessibilidade, devido à inexistência de “cânones” e porque 
os principais leitores não estão envolvidos em um jogo literário, há pouca margem para interpretações padrão” (HUNT, 
2010, p.36). O cânone pode ser entendido por um conjunto de textos, apreciados por um determinado grupo de 
pessoas, mas somos livres para aceitar ou rejeitar seu sistema de valor e juízos por ele constituído.  

                                                           
58 Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas 
as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. 
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Tais considerações nos faz refletir sobre o preconceito envolvido também com as obras das mulheres 
feministas, negros e gays ou de qualquer outro público que fuja dos padrões estabelecidos pelo patriarcado. Tais 
considerações colocam a literatura infantil numa área marginalizada, ou seja, deixada à margem da cultura e da 
literatura.  

 
A literatura para crianças difere da literatura para adulto em grau, não em espécie [...] e escrever para 
crianças deve ser avaliado pelo mesmo padrão que escrever para adultos. Não aplicar a mesma norma 
crítica à literatura infantil é, de fato, dizer que ela é inferior à literatura adulta (LUKENS, apud HUNT, 
2010, p.76) 

 
 De acordo com Hunt, a crítica literária é de suma importância, pois ela vai levar em conta o que realmente 
importante: o leitor. Hunt faz uso do conceito de Roland Barthes de morte do autor ao salientar o valor entre texto e 
autor e no sentido de valor destinado ao texto. Além disso, Hunt afirma que a teoria e a crítica literária possuem 
elementos em comum com a literatura infantil, pois se preocupam com o aspecto político, de poder, reação do leitor, 
desconstrução, estruturas e mitos que envolvem o universo da criança. Para Candido (2011) não basta que um texto 
seja escrito como literatura infantil, é preciso que ele funcione como tal, para isso torna-se essencial a formação de um 
público leitor.  

Tendo em vista a falta de pesquisas literárias nesse campo da literatura, podemos compreender as palavras 
de Candido. Há várias pesquisas envolvendo a literatura infantil no campo educacional, pedagógico e psicológico, 
porém, antes de ser um veículo didático, o livro destinado a crianças, é um livro, uma expressão da arte literária, 
devendo, portanto, ser analisado também por este viés, o da literatura brasileira.  

De acordo com o texto Notas sobre a literatura infantil brasileira de Raphael Valério, o primeiro texto que 
teorizava sobre as publicações infantis surgiu em 1943, era um artigo de Lourenço Filho e visava discutir a relação da 
literatura infantil com a arte. Em quase uma década, o texto de Lourenço Filho foi o único referencial teórico às análises 
de literatura infantil no Brasil. A pesquisa vai narrando as publicações seguintes (que iniciaram na década de 50 e 
culminam na primeira metade do século XX). Nomes como Cecília Meirelles e Fernando Azevedo se destacaram no 
período. Quase vinte anos depois Leonardo Arroyo, numa visão culturalista, publica uma obra que se tornaria um 
referencial para os estudos em literatura infantil brasileira: Literatura infantil brasileira – ensaio de preliminares para 
sua história e suas fontes. Para ele, permanece o caráter educativo, porém associado ao aspecto artístico da obra. 
Depois surgem Marisa Lajolo, Regina Zilberman e Nelly Novaes Coelho. Para esta última, a crítica literária precisa 
organizar um método eficaz de análise da literatura infantil.  

No artigo A crítica literária de literatura infantil e as escolhas do público, escrito por Leonor Riscado, encontram-
se reflexões acerca da qualidade dos textos de literatura infantil, para a autora, há uma significativa ausência de critérios 
na seleção dos acervos, sendo os livros muitas vezes escolhidos pela capa e pelos títulos. Para ela “a qualidade da 
Literatura Infantil é um elemento fulcral para a modelagem e construção de futuros adultos empenhados, 
questionadores, imaginativos, interventivos.” (RISCADO, 2001, p.2). Para isso é preciso um suporte informativo de 
credibilidade, fornecido por uma crítica de literatura infantil, especializada e independente, o que não é tradição no 
Brasil, mas existe em países como Alemanha, Inglaterra e França. Segundo o artigo, é urgente também uma reflexão 
sobre as imagens, que são componentes importantes no todo narrativo. Para Freire (2004) a ilustração também é um 
tipo de linguagem que resulta de escolhas feitas pelo ilustrador, como cores, formas, elementos de cena, características 
físicas dos personagens e etc, e isso tudo faz aumentar o grau de expressividade do texto. As imagens, assim como 
as palavras podem carregar conotações.  

Leonor Riscado conclui dizendo que “é importante rever o papel da crítica de Literatura Infantil na medida em 
que, com mais avaliações cuidadas e criteriosas dos livros para crianças, efetuada por equipes especialistas, 
ganhariam todos os intervenientes neste processo” (2001, p.5). 
 
 
 3 –  NO TOCANTE À LITERATURA  AFRO – BRASILEIRA:  
 

A leitura da literatura infantil e a formação leitora deveriam ocupar um espaço mais significativo no contexto 
escolar, sendo discutidas e compartilhadas por professores e alunos. No tocante à temática étnico-racial, os livros 
deveriam ser criteriosamente pensados, produzidos e selecionados. De acordo com Ruth Barreiros, “Formar leitores 
por meio dessa modalidade de arte, cuja temática está voltada para afro – brasilidade, pode propiciar uma renovação 
de valores no que se refere ao respeito à diversidade em uma sociedade pluriétnica” (BARREIROS, p. 334) 
   A Lei 10.639 de 9 janeiro de 2003 promoveu alterações significativas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB 9394/96), no sentido de ampliar o aprendizado de História e Cultura Afro-Brasileira, desta forma os currículos das 
escolas foram reformuladas, as editoras tiveram que fazem adaptações e revisões em seus materiais didáticos, cursos 
de formação foram oferecidos e assim também as editoras de livros paradidáticos também tiveram que se adequar às 
necessidades do mercado. Nesta perspectiva vários autores se viram na necessidade de se inserir neste novo ramo 
da literatura, a literatura com temas afrodescendentes. Alguns por imposição de suas editoras, outros visando um 
mercado novo e com possibilidades.  

O problema é que nem todos estes profissionais estavam preparados para abordar tais temas, alguns apenas 
escreveram, sem se preocupar com o conteúdo de suas obras ou com as possíveis consequências das mesmas.  
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Para a pesquisadora Maria Anória de Jesus Oliveira, com o advento da Lei 10.639/0359, é possível verificar o 
aumento da temática étnico-racial nos livros de literatura infantil, o que tornou um campo fértil para o surgimento de 
novos autores e a profusão de livros no mercado. Aqui, precisamos refletir sobre a qualidade desses livros que foram 
lançados em profusão no mercado e que chegam à revelia nas escolas públicas. Muitas editoras estabeleceram cotas 
mínimas para a publicação nessa temática e muitos autores que desconheciam a história da África e de seus 
descendentes se viram obrigados a atender a demanda.  

Pensar na relação entre literatura infantil e negritude, é também, refletir sobre um contexto de ausências, 
afirma a pesquisadora Regina Dalcastagné. A pesquisa da autora é muito relevante para o cenário literário étnico, pois 
faz um estudo quantitativo sobre a falta de representação das personagens negras e sobre a representação 
estereotipada. Para Cavalleiro (2006, p.26) “compreende-se que o reconhecimento positivo das diferenças étnicas 
deve ser proporcionado desde os primeiros anos de vida.” 

De acordo com a pesquisa e o mapeamento feito pela pesquisadora Eliane Santana Debus, a visão 
etnocêntrica dos livros infantis, calou a voz dos negros, o que ocorreu através da ausência de personagens 
protagonistas negros, pela construção de um discurso hegemônico. Para a autora, o caráter simbólico da literatura 
pode contribuir para reflexões que rompam a visão construída através da desigualdade étnica e que possam ser 
repensadas através de uma visão que contemple a valorização da diversidade. “A identificação com narrativas próximas 
de sua realidade e com personagens que vivem problemáticas semelhantes as suas leva o leitor a re-elaborar e refletir 
sobre o seu papel social e contribui para a afirmação de uma identidade étnica.” (DEBUS, 2007, p.1) 

Conforme salienta Oliveira (2015), o trabalho com a arte literária, seja no âmbito da produção, ou da seleção e 
difusão dos livros de literatura infantil sob a temática étnico-racial, requer um olhar crítico para não endossar o que se 
deseja desconstruir. Segundo ela, a escola pode multiplicar essas “nódoas emocionais” caso não haja as devidas 
intervenções. A literatura, bem utilizada, pode se constituir uma forte aliada contra as amarras racistas, sexistas, 
homofóbicas e intolerantes.  

 
4 -  ANALISANDO AS OBRAS:  

 
      A primeira obra escolhida para o presente trabalho é O cabelo de Lelê de Valéria Belém, ilustrado por Adriana 
Mendonça.  
       Atualmente, O cabelo de Lelê tem sido um livro muito usado nas escolas pelos professores dos anos iniciais 
para trabalhar a questão da criança negra no Brasil. No livro, a ênfase é dada ao cabelo da menina Lelê. Durante toda 
a narrativa a menina levanta questionamentos porque tem um cabelo “diferente” dos padrões impostos pela sociedade 
como o belo, ou seja, um cabelo liso. À partir de um determinado momento, a menina passa a se aceitar e desenvolve 
uma boa autoestima, pois descobre suas origens e faz relações de proximidade com sua história e seus antepassados. 
O problema é que o texto deixa a desejar para expressar esta ideia. O texto não se aprofunda e deixa no ar a existência 
de uma solução mágica, simples e descontextualizada. Vejamos, o livro traz uma situação real, onde a personagem 
não gosta de sua imagem no espelho, não gosta de seu cabelo que é cheio de cachinhos, volumoso e sem jeito. Ela 
se pergunta todo o tempo porque seu cabelo é assim e conclui que seu cabelo não tem jeito. Até que ela encontra um 
livro que “tudo podia explicar”, o livro se chama Países Africanos, e de acordo com o enredo da história, ela descobre 
a origem do seu cabelo. Então, ela aprende vários tipos de penteados “afro” e passa a se sentir feliz com seu cabe lo. 
Quando Lelê passa a ser feliz, passa a se aceitar, desenvolve sua autoestima, todos passam a gostar dela. Mas será 
que é só isso? Basta ler um livro e está resolvido o problema com sua identidade? 
      Nesse momento do livro, talvez fosse interessante que a menina tivesse ajuda de uma pessoa como a mãe, 
pai um familiar ou até mesmo uma professora (mediador) que a ajudasse entender sua identidade. O processo de 
aceitação e elevação da autoestima é algo complexo, que não se resolve num passe de mágica ou nas linhas de um 
livro. É necessário aí, que o leitor ou mediador da leitura faça as inferências necessárias para completar o raciocínio e 
promover os debates que o livro não conseguiu dar conta. Sobre a importância da mediação Barreiros afirma que “Esse 
mediador, por sua vez, precisará familiarizar-se com os aspectos culturais presentes na obra para poder abordá-los, 
em classe, de forma que desperte nos leitores em formação o interesse por esta cultura.” (BARREIROS, p. 346) 
 Além do aspecto textual deficitário, acredito que o maior problema deste livro seja a ilustração. É uma ilustração 
que reforça estereótipos. A personagem aparece na capa com seus pés grande e de proporções não compatíveis com 
a personagem, o cabelo é exageradamente grande e cheio. Um cabelo que se arrasta pelo chão e toma quase toda a 
página. 
 

                                                           
59 Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas 
as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. 
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Devemos ter a consciência de que as crianças não são tolas, elas estão espertas e observadoras, elas 
mudaram e a literatura deve mudar também. Talvez uma criança questionasse o porquê de Lelê não prender o cabelo, 
fazer uma chapinha ou até mesmo porque ela não está de sapatos. O ilustrador Rui de Oliveira escreve que: “A 
ilustração deve ser sempre uma pergunta, nunca uma resposta. O material a ser utilizado pelo ilustrador não está 
diretamente nas palavras, mas no espaço entre elas.” (Rui de Oliveira – A Bela e A Fera. Leitura da Imagem – 1994). 
 A página central do livro mostra a imagem da menina Lelê com um cabelo gigantesco, que começa numa 
página e só termina na outra, mesma imagem da capa. Tais recursos artísticos utilizados pela ilustradora passariam 
completamente despercebidos não fosse a necessidade que a criança negra tem de se ver retratada de forma natural 
e bela. Nenhuma criança, seja de qual etnia for, gostaria de ter um cabelo desses. E este fato não favorece uma 
identificação positiva e o fortalecimento de sua autoestima.  
     Esses e outros pontos sobre a ilustração nos fazem pensar o porquê a ilustradora usou isso ou aquilo em sua 
ilustração. Talvez Adriana Mendonça não fizesse propositalmente, mas como já mencionado, isso é muito perigoso 
para a interpretação de nossas crianças.  
   Como afirma o pesquisador Marcelo Freire: “Cabe ao ilustrador decifrar o momento a ser visualmente narrado, 
procurando sempre evitar o conflito entre o que o leitor imagina e o que a imagem mostra” (FREIRE, 2004.p.5) 
 Outro livro com problemas semelhantes ao de Cabelo de Lelê, ou seja, texto raso e sem reflexão e ilustrações 
inadequadas é o Chico Juba, escrito por Gustavo Gaivota. Resumidamente, o livro conta a saga de um menino que 
está insatisfeito com seu cabelo e tenta de tudo para modifica-lo e alterar sua natureza. Ele inventa vários tipos de 
xampus e nenhum lhe traz o resultado esperado. No final ele simplesmente se “cansa” e resolve se aceitar como é. 
Novamente tudo se resolve de maneira simples e sem reflexão ou mediação. Em uma de suas criações, um xampu 
feito de terra, Chico vê seu cabelo se encher de folhas e bihinhos, o que causa uma péssima impressão sobre o cabelo 
do negro. Já sabemos que a relação dos negros com seus cabelos não são algo fácil, e digo isso porque sou negra e 
tenho conhecimento de causa. A sociedade não vê com bons olhos alguns penteados negros com os dreads, afirmando 
que são sujos e mal cheirosos. Tal ilustração só vem reforçar esse imaginário social de que o cabelo do negro pode 
ser sujo. 
 

 
 

Estes são apenas alguns exemplos, poderia listar aqui pelos menos uns vinte livros com aspectos 
questionáveis. Porém, existe o outro lado, livros com textos reflexivos, contextualizados, com ilustrações adequadas 
que geram na criança prazer na leitura e sentimento de representatividade e valoração da autoestima. Não iremos 
analisar cada um, apenas deixaremos três sugestões para futuras pesquisas. São livros onde o conflito do cabelo 
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aparece, mas a criança negra não está sozinha, é sempre amparada e orientada por alguém da família, há conversas, 
há debates e as crianças voltam e respondem aos conflitos com dignidade e conhecimento. São eles: Betina, de Nilma 
Lino Gomes. O cabelo de Cora, de Ana Zarco Câmara e Os cabelos de Sara, de Gisele Gama Andrade. 

 
 
      
5 – CONCLUINDO 
 

A luta contra o racismo e o preconceito é um tema recorrente na literatura brasileira contemporânea, 
abrindo espaço para que escritores e pesquisadores busquem alternativas para reparar os danos causados pela 
escravidão e, concomitantemente, possam elevar a condição do negro afrodescendente e discutir sua identidade.  A 
Literatura é um campo fértil para abordar tais questões, devendo portando ser provida de liberdade de expressão e 
criação, tratando de assuntos relevantes de forma séria e estética, despertando no leitor conhecimento e sensibilidade 
sobre os temas e também, promovendo prazer com a leitura.  

Para a pensadora, ensaísta e educadora Nilma Lino Gomes, o racismo em nossa sociedade ocorre de 
maneira muito particular, pois se sustenta através de sua própria negação. Para GOMES (2012 p.46) “O racismo no 
Brasil é alicerçado em uma grande contradição”, pois a sociedade brasileira sempre negou insistentemente sua 
existência e do preconceito racial, mas, no entanto, as pesquisas atestam que os negros ainda são discriminados e 
vivem numa situação de profunda desigualdade racial quando comparados com outros segmentos étnico-raciais do 
país. 

  
Quanto mais a sociedade, a escola e o poder público negam a lamentável existência do racismo entre 
nós, mais o racismo existente no Brasil vai se propagando e invadindo as mentalidades, as 
subjetividades e as condições sociais dos negros. O abismo social entre negros e brancos no Brasil 
existe de fato. (GOMES, 2012, p.47).  

 
De acordo com a pensadora, a única saída contra o racismo é reverter, na prática, a situação de 

discriminação que os segmentos discriminados sofrem, mudando-os de posição, possibilitando-os ascensão social, 
construindo oportunidades iguais para todos, de forma que negros e brancos possam conviver com dignidade em 
diferentes setores e instituições da sociedade e participem verdadeiramente de um processo democrático. Um caminho 
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possível, sugerido por Gomes, seria a articulação entre educação, cultura e identidade, em que a escola exerce um 
papel de fundamental importância, pois “o olhar lançado sobre o negro e sua cultura, na escola, tanto pode valorizar 
identidades e diferenças, quanto pode estigmatiza-las, discriminá-las, segregá-las e até mesmo negá-las” (GOMES, 
2003, p.172). 
 Portanto é urgente que a escola assume a sua parte de responsabilidade e promova ações eficazes de combate 
ao racismo e preconceito. A literatura pode ser uma forte aliada, desde que acompanhada de muito estudo, de 
conhecimentos teóricos sobre as africanidades, de muito empenho e sobretudo de sensibilidade. 

Em geral, o texto infantil tende a ressaltar valores, e nós, como educadores, devemos estar preparados para 
trabalhar tais diversidades, conscientes de que para sugerir qualquer literatura é necessário uma pesquisa prévia, além 
de uma metodologia adequada para inserção deste em sala de aula. 
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LITERATURA INFANTIL E O ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

Priscila Nádia Santos de Oliveira 
Eliane Ferreira de Sá 

 
Introdução  
 

Nos anos iniciais do ensino fundamental boa parte do currículo é dedicado à alfabetização, adiando o ensino 
de Ciências (como também de Geografia e História) para os anos finais. Até poucos anos atrás, essa atitude era 
justificada pelo argumento de que aprender ciências só seria possível depois que as crianças fossem alfabetizadas. 
Atualmente, é crescente o número de professores que defendem a ideia de que é possível que a criança aprenda a ler 
e escrever, lendo e escrevendo conteúdos de ciências (LIMA; LOUREIRO, 2013).  

Partilha-se da ideia defendida por alguns pesquisadores que é possível ensinar ciências para as crianças como 
experiência compartilhada e a partir do uso da literatura (LIMA; LOUREIRO, 2013; VON LINSINGEN, 2008). 

Dentro desta perspectiva, o livro infantil torna-se protagonista deste trabalho, como forma concreta de se poder 
trabalhar temáticas do ensino de ciências de forma lúdica e trazendo a literatura para o cotidiano da criança.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1997, é através de conhecimentos de natureza 
científica e tecnológica que o ensino de ciências é direcionado para que o aluno desenvolva competências abrangendo 
o seu conhecimento de mundo (BRASIL, 1997). As Ciências e a Literatura, apesar de suas linguagens específicas e 
métodos próprios, quando são postas em interação podem trazer grandes contribuições para a compreensão do 
mundo. 

A escola merece destaque dentre todos os lugares onde a leitura pode ser incentivada. As bibliotecas 
pertencentes às escolas, mesmo que em simples condições, continuam sendo um dos poucos lugares de acesso à 
leitura, e talvez, o único local para alguns alunos para essa atividade. Além disso, a leitura nas bibliotecas das escolas 
ocorre ao mesmo tempo que o ensino de conceitos.  

Este artigo tem por objetivo analisar as temáticas abordadas pela ciência, presentes nos livros de literatura 
destinados às crianças da biblioteca de uma escola pública de Belo Horizonte/MG. 

A relevância deste estudo é o reconhecimento do valor literário e pedagógico do livro infantil e possíveis 
carências nas produções literárias que possam ser direcionadas ao ensino de ciências. A produção deste catálogo 
representa uma ferramenta direcionada ao professor, para que este tenha em seu olhar a literatura infantil como 
instrumento para o ensino de Ciências. 

 
1. Literatura infantil e o ensino de Ciências 

 
A quem a literatura infantil se destina? Soares (2006) analisa esta questão sob a perspectiva de que quando 

se produz literatura infantil destinada a crianças e jovens, significa que foi produzida para uma “clientela escolar”, 
destinada a ser consumida “na escola ou através da escola” dando sentido à relação entre escolarização e literatura 
infantil. Este conceito atribui à literatura infantil o caráter educativo e formador, por quase sempre estar ligada à escola. 
Em consequência disto o desenvolvimento da literatura infantil no Brasil acompanha o desenvolvimento da educação 
escolar.  

A significativa produção editorial brasileira direcionada para o público infantil é, em sua grande maioria, 
absorvida pela escola, motivo pelo qual a literatura infantil não ocupa espaço equivalente na mídia e nas livrarias. Parte 
dessa produção é a reedição dos clássicos que sejam de domínio público, trazendo economia à produção. As obras 
passam a ser de domínio público, 70 anos após a morte do autor, de acordo com a Lei de Direitos Autorais nº. 
9.610/1998; um exemplo são as obras de Monteiro Lobato que se tornaram domínio público no ano de 2016 (GARCIA; 
DAUSTER, 2000). 

Atualmente, o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), é o responsável pela distribuição gratuita de 
acervo de obras de literatura, de pesquisa e de referência a todas as escolas públicas de educação básica que estejam 
devidamente cadastradas no Censo Escolar. O programa é desenvolvido desde 1997, subsidiado pelo governo federal, 
e tem por objetivo “promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores”. Divide-se em três 
ações: o PNBE Literário, que avalia e distribui as obras literárias com acervos compostos por textos em prosa, em 
verso, livros de imagens e história em quadrinhos; o PNBE Periódicos, que avalia e distribui periódicos com conteúdo 
didático e metodológico; e o PNBE do Professor, que apoia a prática pedagógica por meio da avaliação e distribuição 
de material teórico e metodológico (MEC, 1997; MEC, 2009). 

Diante disso, Cademartori (2010) nos chama a atenção para a importância da mediação do professor, pois, 
cabe a ele estabelecer a relação da criança com o livro, a partir de suas escolhas para promover a manipulação, leitura 
e diálogos sobre os livros dentro de sala de aula. Indica que o livro, nos primeiros anos da educação, ingresse na sala 
de aula como um “brinquedo e uma aventura com as palavras, que desperte a curiosidade dos pequenos e os estimule 
a pensar” (on-line). 

Dentro dessa perspectiva, o ensino de ciências, nos anos iniciais do ensino fundamental, possui um papel 
importante no desenvolvimento da criança, desde que oportunize que elas expressem seus modos de pensar, de 
questionar e de explicar o mundo, o que também depende do papel que o professor desempenha na sala de aula 
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enquanto mediador da aprendizagem. Assim, o professor deve ser um “companheiro de viagem, mais experiente nos 
caminhos, na leitura dos mapas, no registro e na sistematização das experiências vividas” (LIMA; MAUÉS, 2006).  

Com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), consubstanciado na MP nº. 586/2012, a 
política educacional aprofunda a compreensão de que a criança pode ser alfabetizada também escrevendo, lendo e 
interpretando conteúdos de ciências. Para o Ensino de Ciências, o PNAIC, disponibiliza o caderno 8 intitulado ‘Ciências 
da Natureza no Ciclo de Alfabetização’, que tem por objetivo oferecer subsídios aos professores para que planejem 
maneiras de levar o aluno a conhecer conceitos de Ciências da Natureza envolvendo curiosidade, observação, 
experimentação, registro e comunicação de ideias, empregando diferentes linguagens no processo de aprendizagem; 
compreender seu papel no processo do “fazer ciência”, identificando problemas a serem investigados e as 
possibilidades de aprender Ciências em diferentes espaços de educação; trabalhar com experimentos; compreender 
as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade de forma a posicionar-se a respeito do mundo que o cerca; e “ler e 
interpretar textos de divulgação científica, de livros didáticos, de livros paradidáticos e de literatura” (BRASIL, 2015, 
p.6).  

A relação prazerosa que a criança possui naturalmente com a ciência, também é percebida com a literatura. 
Esse é um dos fatores que motiva a apostar nas contribuições da articulação da Ciência com a Literatura Infantil.  

A linguagem científica apresenta códigos, gramáticas e discursos peculiares, que muitas vezes diferem da 
linguagem literária. Nesse sentido, a linguagem científica amplia a visão das crianças acerca do que significa ler e 
escrever. Desta forma, a articulação entre a literatura destinada às crianças e ensino de ciências se configura em uma 
estratégia que tem como propósito apresentar às crianças uma visão de um mundo mais ampliada. Para Zanetic (2006) 
tanto a ciência como a literatura, embora utilizando caminhos que lhes são peculiares, nos fornecem conhecimento 
universal. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), apresentam essa ideia ao defender o uso de literatura integrado 
ao ensino de ciências, uma vez que essa interligação pode contribuir para o desenvolvimento intelectual do aluno. De 
acordo com os PCN o 

 
incentivo à leitura de livros infanto-juvenis sobre assuntos relacionados às ciências naturais, mesmo 
que não sendo sobre os temas tratados diretamente em sala de aula, é uma prática que amplia os 
repertórios de conhecimentos da criança, tendo reflexos em sua aprendizagem (BRASIL, 1997, p. 81). 

 
Nessa direção, a utilização da literatura destinada às crianças e ligada aos conhecimentos sobre o mundo 

natural, pode se configurar como uma ferramenta útil para o desenvolvimento tanto de alfabetização científica, quanto 
para o processo de aquisição do código de leitura e escrita. 

A ciência e a literatura, apesar de suas linguagens específicas e métodos próprios, quando são postas em 
interação podem trazer grandes contribuições para a compreensão do mundo. Nesse sentido, há um ganho para a 
comunidade escolar ao explorar as diferentes leituras que as duas abordagens permitem fazer e ao introduzir um outro 
repertório no processo de leitura e escrita da criança. 

A ciência está presente no cotidiano das pessoas e aprender ciências contribui para a formação integral da 
criança (PINTO; ORNELLAS; FERREIRA, 2012). Esta apresenta grande interesse pelos temas de ciências, o que 
provoca a construção de múltiplos sentidos, constituindo lugar de exploração, tanto do ensino de ciências quanto da 
leitura. Daí temos também um bom motivo para não adiar o ensino de ciências para os anos finais do ensino 
fundamental usando como motivo desta intervenção a alfabetização. 
 

2. Descrição metodológica 
 
A coleta de dados foi realizada a partir da identificação dos títulos que compõem o acervo de uma biblioteca 

pública de Belo Horizonte/MG. A biblioteca possui uma sala reservada com o acervo direcionado às crianças do 
primeiro segmento do ensino fundamental, uma outra sala, maior, é destinado aos livros juvenis, direcionados ao 
segundo segmento do ensino fundamental, médio e professores. 

Quanto à forma de organização dos livros, a bibliotecária informou que existia uma categorização por 
disciplinas, por coleções e literatura geral. Nas prateleiras reservadas à divisão por disciplinas, sendo elas, Português, 
Matemática, Ciências, Geografia e História, a disposição é feita por ordem alfabética das temáticas, tendo em sua 
maioria livros paradidáticos, com intencionalidades claras referentes às disciplinas a que se dedicam. As prateleiras de 
coleções disponibilizam enciclopédias; dicionários; coleções infantis da Disney, Monteiro Lobato, Ana Maria Machado, 
Ruth Rocha e Sylvia Orthof; além de uma parte para ‘diversos’. As prateleiras de literatura geral, são organizadas em 
ordem alfabética por nomes de autores e compõem a maior parte do acervo deste espaço. 

Interessava saber a quantidade total do acervo e dos livros classificados como temática de ciências. Contudo, 
a bibliotecária não tinha a informação detalhada do acervo da biblioteca infantil. Os dados que a bibliotecária possuía 
se reduziam ao sistema unificado do acervo completo da biblioteca. Desta forma, foi realizada toda a contagem e a 
identificação dos títulos manualmente. Para coleta, foram tiradas fotos das capas, fichas catalográficas dos livros e dos 
pequenos resumos de contracapa. 

Nessa fase, foram identificados os títulos que estavam categorizados na temática de ciências já separados 
pela bibliotecária na parte destinada às disciplinas. Após o levantamento desses títulos foi feita uma análise prévia dos 
conteúdos e constatou-se que a grande maioria dos livros eram paradidáticos ou com intencionalidades claras de 
temática de ciências. Por isso, iniciou-se a busca para identificar se no meio dos demais livros organizados nas outras 
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categorias havia livros que abordassem alguma temática relacionada à ciência, seja plantas, bichos, planetas, corpo 
humano, cores, materiais, etc. Desta forma, a medida que o levantamento de todos os livros do acervo era realizado, 
também foram observadas as possíveis temáticas de ciências presentes. 

Concluída essa etapa passou-se para a outra fase de construção dos dados, onde, a partir da seleção dos 
livros que se aproximavam de alguma forma às temáticas de ciências foi construída uma tabela por título, autor, ano, 
temática e breve descrição. No decorrer das leituras, emergiram dos dados 10 categorias de possíveis temáticas de 
ciências, que podem ser trabalhadas em sala de aula, usando a Literatura Infantil selecionada neste mapeamento. São 
elas: Água, Ar e Pressão; Animais; Astronomia; Cores, Luz, Sombras; Corpo Humano e Saúde; Força, Energia e 
Transformação; Materiais; Meio Ambiente e Educação Ambiental; Som e Calor e Temperatura. 

De posse dos dados, a análise foi iniciada. Em primeiro momento, verificando a diferença entre os livros 
selecionados pela bibliotecária como sendo para a disciplina de ciência e os livros encontrados nas estantes de 
literatura geral. Foram realizadas contagens referentes ao período em que os livros foram publicados e quantidades 
por épocas. E detalhamentos sobre as temáticas encontradas. 
 

3. Visão geral do acervo da biblioteca  
 
O primeiro movimento de construção dos dados foi a contagem dos livros destinadas ao primeiro segmento do 

ensino fundamental no acervo da biblioteca. Nesse levantamento foram identificados um total de 3718 títulos. Como a 
biblioteca dispõe de estantes separadas por disciplinas com seleção feito pela bibliotecária, a primeira análise feita foi 
dos títulos que já estavam categorizados na disciplina de ciências. Nesta categorização foram encontrados 189 títulos.  

Na catalogação feita pela bibliotecária, os livros que abordam temáticas de ciências correspondem a 5% do 
total de livros da biblioteca. Contudo, ao analisar cada um desses livros foi identificado que todos eles possuíam fins 
pedagógicos muito claros, a grande maioria (116) fazem parte de coleções e 73 são livros avulsos.  Nas análises 
classificamos esses livros como ‘paradidáticos’.  

Para Munakata (1997), os livros paradidáticos, assim como os livros didáticos, são essencialmente utilitários e 
apresentam como objetivo compartilhar conhecimentos e informações. De uma maneira geral, abordam assuntos 
ligados ao conteúdo do currículo escolar, complementando os conteúdos dos livros didáticos.  

De acordo com Rangel (2014) o termo ‘paradidático’ começou a ganhar força no mercado editorial brasileiro a 
partir da década de 1970 e surgiu para qualificar uma categoria de publicação, destinada ao uso escolar, mas que se 
diferenciava dos livros didáticos tradicionais. Os livros paradidáticos não precisavam abordar toda a matéria de uma 
determinada disciplina, podendo centrar-se apenas em um tópico de interesse curricular, com um nível de 
aprofundamento maior ou abordar vários tópicos diferentes e pertencer a uma coleção. No entanto, cada livro podia 
ser utilizado independentemente em diferentes momentos do período letivo e em anos/séries diferentes. Dependendo 
do tema que abordavam, os paradidáticos serviam para diversas disciplinas, como ciências, história, geografia. Nesse 
sentido, Rangel (2014) nos diz que:  

 
Os paradidáticos têm sido objeto de grande interesse nas políticas públicas em Educação, tendo 
motivado muitos estudos e investigações, sob perspectivas tão distintas quanto ao mercado editorial, a 
transposição didática de conceitos e noções, a flexibilidade de uso, os recursos didáticos, os padrões 
de textualidade e os modos de ler (RANGEL, 2014, on-line). 

 
No final da década de 1990, a partir da publicação dos PCN, que trouxe uma orientação clara para a abordagem 

de temas transversais relacionados ao desenvolvimento da cidadania, os livros paradidáticos aumentaram sua 
importância na escola (BRASIL, 1997). Dessa forma, de acordo com Menezes e Santos (2001), “abriu-se espaço para 
o aumento da produção de obras para serem utilizados em sala de aula, abordando temas como Ética, Pluralidade 
Cultural, Trabalho e Consumo, Saúde e Sexualidade” (on-line). Contudo, essas temáticas são sempre abordadas do 
ponto de vista do conhecimento objetivo, didático e utilitário.  

Azevedo (1999), destaca que os livros paradidáticos podem apresentar diferentes graus de didatismo. Alguns 
livros podem fazer parte de um mesmo conjunto de obras equivalentes ou complementares ao livro didático e outros 
mais ligados à ficção. Para esse autor, mesmo utilizando o recurso da ficção e da linguagem poética, os livros 
paradidáticos apresentam como propósito o compartilhamento de algum tipo de lição ou informação mais objetiva e 
esclarecedora. 

Para conhecer um pouco mais sobre esses livros, à medida que foi realizada a leitura, foi construída uma tabela 
com a descrição de cada um, destacando os assuntos, as temáticas, a faixa etária indicativa, dentre outras. Para 
facilitar a análise organizou-se esses títulos em duas categorias: Coleções e Avulsos. E para cada uma dessas 
categorias foram criadas subcategorias de temáticas. As vinte e quatro (24) coleções encontradas na estante dedicada 
a disciplina de ciências puderam ser classificadas em oito (8) temáticas: água, ar e pressão; animais; astronomia; cores, 
luz e sombras; energia e transformação; meio ambiente e educação ambiental; som; temperatura, perfazendo um total 
de 116 títulos.  

De uma maneira geral, as temáticas são em grande maioria, específicas da disciplina de ciências, abrangendo 
conteúdo da área de Biologia, Física e Química. Dentre elas, a única temática que é considerada como temas 
transversais pelos PCN é ‘Meio Ambiente e Educação Ambiental’, com 26 títulos. Contudo, se somarmos os títulos 
dessa temática com a mais predominante que é a de ‘Animais’, teremos um total de 91 livros, ou seja 78% dos títulos 
das coleções abordando conteúdo da biologia. Em um sentido contrário, os PCN apontam para a necessidade de se 
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trabalhar com as crianças as três grandes áreas de conhecimento que compõe a disciplina de ciências, Física, Química 
e Biologia, de forma integrada, sem fragmentações. 

Quando analisados os livros avulsos, que não pertencem a coleções, mas que também apresentam 
intencionalidades pedagógicas claras, e que se enquadram dentro da categoria de paradidáticos, os resultados foram 
muito parecidos. Ao todo, nessa categoria foram classificados um total de 73 títulos. Esses livros também puderam ser 
classificados nas mesmas temáticas dos livros das coleções. 

De maneira semelhante a estante de livros de ciências, na biblioteca também havia uma estante categorizada 
como ‘matemática’, outra como ‘história e geografia’. Nessas estantes nem mexemos, pois esse não era nosso foco 
de interesse. Contudo, a grande maioria dos livros encontravam-se em prateleiras, sem categorização. Então 
decidimos analisar todos os títulos buscando livros que abordassem, de alguma forma, temáticas de ciências. Esses 
livros foram referidos pela bibliotecária como livros de literatura infantil. 
 
Categorização dos livros de literatura que abordam temáticas de ciências 
 

Sem a pretensão de definir o que é literatura, trazemos Azevedo (1999) para fazermos algumas afirmações: 
  

A literatura, por exemplo e em termos, é uma arte (em oposição à ciência) feita de palavras [...]. A 
literatura costuma tratar de assuntos, subjetivos por princípio, sobre os quais não tem cabimento dar 
aula [...]. Na verdade, ela pode falar de qualquer tema, todos os abordados pelos paradidáticos por 
exemplo, desde que o mesmo seja visto pelo ângulo da ficção, da subjetividade e da poesia. 
(AZEVEDO, 1999, p.5).  

 
Em oposição aos livros paradidáticos, que apresentam uma intencionalidade pedagógica clara, os livros de 

literatura infantil colocam questões humanas, vistas no plano da expressão pessoal, por meio da ficção e da linguagem 
poética, sem o compromisso de apresentar informação baseada no conhecimento consensual e objetivo.   

Dentro dessa perspectiva, nessa nova análise, foram encontrados mais 132 títulos com temas como plantas, 
animais, universo, corpo humano, saúde, luz, sombras, meio ambiente, energia, água, dentre outros, ou seja, temas 
tratados pela ciência, mas abordados sem intencionalidades pedagógicas claras.  

O total de livros de literatura ‘Arte’ que abordam temática de ciências representa 4% (132) do acervo da 
biblioteca, um percentual muito próximo dos livros paradidáticos, 5% (189), que haviam sido classificados pelos 
profissionais da biblioteca como sendo livros de ciências. Comparando essas duas categorias, tem-se indícios que 
permite inferir que, na concepção dos bibliotecários dessa escola, os livros com potencial para trabalhar ciências são 
apenas os livros paradidáticos. 

Isso remete a um dilema apresentado por Coelho (1997) em relação à finalidade da literatura infantil: ensinar 
ou divertir? Essa ainda é uma questão polêmica, pois, as opiniões são muito divergentes. Contudo, compartilha-se da 
ideia de que é possível considerar que esses dois aspectos se inter-relacionam ao mesmo tempo, podendo haver em 
ambos a intenção tanto de divertir, quanto de ensinar. No entanto, Coelho (1997) apresenta uma distinção entre essas 
finalidades: se o objetivo for provocar emoções, dar prazer ou divertir, além de modificar a consciência de mundo de 
seu leitor, a literatura pode ser classificada como Arte. Por outro lado, é pedagógica quando se transforma em um 
instrumento manipulado, orientado por uma intenção educativa. 

A partir da análise desses 132 livros, identificamos 9 temáticas, uma a mais que as encontradas na análise dos 
livros paradidáticos. Nos livros de literatura arte que abordam temática de ciências, as categorias que mais se destacam 
são: ‘Animais’ com 46 títulos, ‘Meio Ambiente e Educação Ambiental’, com 19 títulos, ‘Astronomia’ com 17 e ‘Corpo 
Humano e Saúde’, com 15 títulos.  Na sequência aparecem as temáticas de ‘Cores, Luz e Sombras’, com 9 títulos e 
‘Materiais’, também com 9, seguidas pelas temáticas, ‘Força, Energia e Transformação’, com 7 títulos, ‘Água, Ar e 
Pressão’ com 6 títulos e ‘Som’ com 4 título. 

O destaque das categorias ‘Animais’, ‘Meio Ambiente e Educação Ambiental’, ‘Astronomia’ e ‘Corpo Humano 
e Saúde’, em relação às outras categorias, pode estar relacionado com o grande interesse que as crianças 
normalmente apresentam sobre a vida dos animais em geral, sejam dos bichinhos de jardim, até dos grandes animais 
e com as plantas ao redor, bem como o fascínio com as estrelas, os planetas e o universo, a curiosidade em relação 
às partes do corpo. Para mais clareza a respeito dessa hipótese, precisaria realizar entrevistas com autores de literatura 
infantil. Mas isso é uma investigação para trabalhos futuros. 
 
Considerações finais 
 

Neste trabalho, a proposta foi fazer um mapeamento dos livros de literatura infantil que abordem temáticas de 
ciências no acervo de uma biblioteca pública. Para isso foi realizado um levantamento de todos os títulos desse acervo 
e classificados em duas categorias, paradidáticos e literatura ‘Arte’. Em cada uma dessas categorias foi feito um 
levantamento das temáticas mais prevalentes. Dentre as temáticas, estão Água, Ar e Pressão; Animais; Astronomia; 
Cores, Luz e Sombras; Corpo Humano e Saúde; Força, Energia e Transformação; Materiais; Meio Ambiente e 
Educação Ambiental; Som e; Calor e Temperatura. 

Essa forma de organização dos livros em temáticas de ciências é importante em uma biblioteca escolar, pois 
facilita ao professor o reconhecimento e a escolha do livro a ser trabalhado com seus alunos. Quando os livros ficam 
soltos nas estantes, o professor pode não tomar consciência de sua existência no acervo da biblioteca. E com isso, 
deixar de usá-lo para o desenvolvimento de um determinado assunto que esteja trabalhando com os alunos. Além 



233 
 

disso, se estivermos preocupados com a formação do leitor infantil, uma organização dos livros por temática pode atrair 
as crianças para o universo da leitura por meio do seu interesse pelo tema do livro que estará mais visível para elas.  

Nessa mesma direção, a categorização dos livros também é importante, pois há uma grande confusão diante 
da variedade de livros direcionada ao público infantil. Neste trabalho a proposta foi investigar apenas os livros que 
abordam temáticas discutidas nas ciências, e mesmo assim, é percebido um conjunto de características bem 
específicas em cada uma das duas categorias que identificamos, paradidáticos e literatura arte. Se fosse analisado um 
universo maior de livros, é possível que fossem identificadas outras categorias, pois além dos livros paradidáticos e de 
literatura arte, existem livros de jogos, livros de imagens, interativos, dentre outros. A organização dos livros de literatura 
infantil em diferentes categorias não é uma tarefa simples, uma vez que a fronteira que separa uma categoria e outra 
é tênue, entretanto, vale a pena separá-los.  Uma criança leitora que esteja querendo especular sobre a vida dos 
animais, por exemplo, poderá escolher entre os livros que abordem essa temática de forma mais objetiva e didática e 
os livros que fazem uma abordagem poética e lúdica do tema.  

Essa proposta de organização dos livros de literatura por categorias e temáticas não significa a defesa do uso 
da literatura infantil com foco apenas nos conceitos científicos. Acredita-se que fazer uma varredura no texto literário, 
pincelando a ciência e possíveis conceitos científicos apresentados, empobrece o uso da literatura e furta das crianças 
o prazer da leitura.  Além disso, considera-se um equívoco fazer a leitura desses livros para mostrar como as ideias 
apresentadas por eles estão erradas. Isso só reforça uma falsa concepção, de que apenas a ciência constrói uma 
narrativa verdadeira a respeito de fenômenos naturais. 

Trabalhar a literatura infantil para discutir temáticas das ciências no Ciclo de Alfabetização permite o exercício 
da oralidade e da escrita que são alguns dos objetivos desse nível de ensino. Nesse sentido, o ensino de ciências pode 
contribuir com o processo de alfabetização das crianças e reforça a crença de que é possível que as crianças aprendam 
a ler e escrever, lendo e escrevendo textos de ciências. 

Acredita-se que a ciência e a literatura, apesar de suas linguagens específicas e métodos próprios, quando 
são postas em interação podem trazer grandes contribuições para a compreensão do mundo. Nesse sentido, há um 
ganho para a comunidade escolar ao explorar as diferentes leituras que as duas abordagens permitem fazer e ao 
introduzir um outro repertório no processo de leitura e escrita da criança. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo discutir as inter-relações entre comunicação da ciência e literatura na obra 
Diário de Pilar em Machu Picchu, escrita por Flávia Lins e Silva, ilustrada por Joana Penna e publicada pela editora 
Zahar. É interesse da pesquisa estabelecer limites e tensões entre a ficção e a informação apresentadas no livro, tanto 
nos textos verbais, quantos nos textos imagéticos. Um livro ilustrado infantil pode ser considerado informativo e literário 
ao mesmo tempo? Em que medida essas duas classificações podem – ou não – coexistir? A relevância desta pesquisa 
se deve ao fato de a dimensão de comunicação da ciência para crianças no livro ilustrado ser tão importante para a 
sociedade tecnológica em que vivemos, embora ainda tão pouco explorada. O caráter multimodal de o Diário de Pilar 
em Machu Picchu é outro elemento de destaque na análise, uma vez que a personagem é autora de um blog e de um 
canal no YouTube. Pilar se descola do impresso, tem uma existência própria, conversa diretamente com os leitores 
que escrevem para ela nas páginas online. As discussões serão embasadas por ponderações de, entre outros, 
Bronowski (1986), que discute a relação entre estratégias científicas e humanas; Lopes (2013), que analisa a as 
diferenças entre divulgação científica e comunicação científica, Garralón (2015), estudiosa de livros informativos para 
crianças e Belmiro (2012) e Rojo (2014), que refletem sobre o tratamento da multimodalidade. 
 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação da ciência; livro ilustrado; literatura infantil. 

 
INTRODUÇÃO 
 
Abrir um livro é como começar uma viagem. Em Diário de Pilar em Machu Picchu, esse passeio interconecta diferentes 
áreas do conhecimento e o leitor se vê diante de um produto em que informação e literatura se tocam e se expandem 
para outros suportes. Comunicação da ciência – termo que perpassa a divulgação científica, mas não se resume a ela 
apenas – e literatura infantil são os pilares que sustentarão as reflexões sobre esta obra híbrida. É possível apresentar 
informações científicas em um livro ilustrado sem prejudicar a sua dimensão estética e literária? 
 
Escrito por Flávia Lins e Silva e ilustrado e diagramado por Joana Penna, o livro Diário de Pilar em Machu Picchu, da 
editora Zahar, é o quarto volume da série Diário de Pilar. A protagonista – que já havia visitado Grécia, Amazônia e 
Egito – se vê agora explorando os mistérios da civilização inca, no Peru. Acompanhada do melhor amigo Breno e do 
gato de estimação Samba, Pilar caminha por diferentes mídias, com um blog assinado por ela60, ampliando as 
possibilidades de interação entre leitor e obra.  
 

                                                           
60 Blog Diário de Pilar, disponível em: <https://diariodepilar.wordpress.com/>. Acesso em: 25 maio 2018. 
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CHOCLOS E QUINOAS 
 
Podemos considerar o livro Diário de Pilar em Machu Picchu uma obra de comunicação da ciência? Sob a luz do 
paradigma praxiológico de Queré (1991), a comunicação é percebida como interação social, construída no contato com 
o outro, em que os atores são mutuamente afetados. Aliado a isso, está o lugar de destaque que a ciência ocupa em 
nossa sociedade: ela é usada para justificar atitudes e posicionamentos, ao mesmo tempo em que se utiliza deles para 
manter seu lugar de hegemonia. Essa relação reflexiva da produção científica com as outras esferas sociais é um dos 
motivos para a escolha do termo “comunicação da ciência” em detrimento de “divulgação científica” ao longo deste 
artigo, questão que será aprofundada mais adiante. 
 
Inicialmente, deve-se refletir sobre a concepção de ciência adotada neste artigo. Vista como algo próximo da vivência 
das pessoas, este conceito não se limita às ciências naturais e exatas. O polonês Jacob Bronowski ([1978]/1986)61, 
naturalizado britânico, foi um matemático que, entre outras coisas, pesquisou os efeitos econômicos dos bombardeios 
da Segunda Guerra Mundial62. Em Magia, ciência e civilização, o pesquisador se refere à ciência de uma forma 
abrangente, como um saber em que as estratégias científicas e as estratégias cotidianas se aproximam, sendo uma 
forma de nos planejarmos por meio do entendimento do mundo. Segundo o autor, em primeiro lugar,  

 
a ciência não é uma actividade dissociada, independente e vazia de valores que pode ser levada a efeito 
separadamente do resto da vida humana, porque, em segundo lugar, ela é, pelo contrário, a expressão, 
numa forma muito precisa, do comportamento humano específico da espécie, que se centra na produção 
de planos. Em terceiro lugar, não há distinção entre estratégias científicas e estratégias humanas para 
orientar o nosso ataque a longo prazo sobre como viver e como olhar para o Mundo. A ciência é uma 
visão do Mundo baseada na noção de que podemos planear através do entendimento (BRONOWSKI, 
1986, p. 26-27). 

 
Bronowski (1986) afirma que a ciência não é uma técnica ou simplesmente um acúmulo de informações, mas sim “uma 
forma altamente integrada de conhecimento que produz uma visão de Mundo” (BRONOWSKI, 1986, p. 49). Outra 
importante contribuição do matemático é o fato de ele não separar aqueles que produzem ciência dos que não estão 
diretamente ligados a ela. O pesquisador diz não haver diferença entre ele – um cientista – e qualquer outro ser humano, 
sendo todos parte integrante do mundo e não peças à parte.  
 
Em Diário de Pilar em Machu Picchu, as informações apresentadas não se limitam às ciências naturais. A cultura 
religiosa Inca, elementos históricos, partituras musicais e sobretudo elementos da língua quéchua são apresentados 
ao leitor de forma organizada e sistematizada, de modo tão “científico” como o são na obra os dados geográficos e 
biológicos.  
 
Historicamente, como aponta a pesquisadora Suzana Cunha Lopes (2013), a divulgação científica possuía a função de 
reforçar o status da ciência como algo imparcial e afastado do cotidiano das pessoas. Com o desenrolar dos avanços 
científicos, no entanto, descobertas que chocaram e impactaram negativamente a sociedade fizeram com que o diálogo 
com os demais atores sociais se tornasse imprescindível para recuperar a confiança de outrora.  

 
Diante da maior percepção pública dessa dimensão ética e política da ciência, parece-nos, então, que 
o que rege a divulgação científica na atualidade não é mais a acentuação das diferenças, mas, pelo 
contrário, a evidência da proximidade e da integração da ciência aos demais campos sociais, à vida 
cotidiana, sem deixar de ser esta também uma estratégia de legitimação. (LOPES, 2013, p.78) 

  
O termo “divulgação científica” pressupõe, em uma primeira leitura, um caráter unidirecional, que vai contra as ideias 
de reflexibilidade e mútua-afetação. Lopes (2013) ressalta que mesmo concepções que consideram a criatividade 
acionada no processo de transformação do conteúdo científico em algo acessível aos “leigos” são marcadas pela 
transmissividade, já que os públicos são considerados receptores.  

 
Somos formados a partir de uma visão funcionalista da comunicação, o que torna ainda maior o desafio 
de buscar outras referências para compreender sua complexidade. Isso talvez explique por que, mesmo 
quando buscamos no âmbito teórico uma visão mais ampla da divulgação científica, acabamos 
remetendo ao modelo transmissivo de comunicação. (LOPES, 2013, p. 82) 

 
Apesar de muitas práticas que se intitulam como sendo de divulgação científica não estarem dentro de uma lógica 
transmissiva, é possível associar o termo a essa perspectiva, uma vez que, como interação e “prática constituidora da 
vida social” (FRANÇA, 2003, p. 37), a comunicação faz com que as pessoas estejam em constante negociação, dando 
novos significados e gerando novas demandas para a ciência, ao mesmo tempo em que questionam aquilo que ela 
produz. A relação entre ciência e sociedade é uma relação de troca e pressupõe uma presença ativa de ambas as 

                                                           
61 O livro Magic, Science and Civilization foi publicado originalmente em 1978, pela Columbia University Press, em Nova York.  
62 Obituário publicado em 1974, disponível em: 
<https://www.nytimes.com/1974/08/23/archives/jacob-bronowski-is-dead-at-66-leading-popularizer-of-science-filmed.html>. Acesso 
em: 25 maio 2018.    
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partes. Logo, a expressão “comunicação da ciência”, ao evocar a participação dos vários agentes do processo, parece 
mais adequada do que “divulgação científica”, principalmente no caso observado neste estudo, em que as informações 
são apresentadas ao leitor sem considerá-lo incapaz ou desprovido de repertório.  
 
Na viagem ao Peru, entre as inúmeras descobertas de Pilar, estão as gastronômicas. Choclo e quinoa são alimentos 
que ela degusta no país e registra em seu diário. O milho, conhecido pelos personagens peruanos como choclo, é uma 
surpresa para a garota por conta da variedade.  

 
No Peru tem milho branco, amarelo, negro, avermelhado, mesclado, todos maravilhosos! Dizem que o 
milho selvagem é consumido nas Américas há 7 mil anos e que o seu cultivo teria se dado por volta do 
ano 2000 antes de Cristo (SILVA, 2014, p.32)  

 

O texto verbal supracitado aparece destacado, mas continua fazendo parte da narrativa. O projeto gráfico é responsável 
por integrar esse conteúdo informativo – redigido com o mesmo tom usado pela protagonista ao longo do livro – através 
do uso de uma representação de papel pardo “colado” à página do diário pautado. Desse modo, as curiosidades 
descritas por Pilar não quebram com o que há de literário no livro.  
 
A física argentina Carla Baredes (2007), co-criadora da editora Ediciones Iamiqué, que publica livros de ciência para o 
público infantil e juvenil, comenta que é necessário que haja “um fio condutor, um índice compatível com o leitor e níveis 
hierarquizados de leitura” (BAREDES, 2007, p. 64) para que a criança tenha liberdade de transitar por esses elementos, 
diferenciados pela diagramação, e ditar sua própria forma de leitura.  
 
Mais à frente no Diário de Pilar em Machu Picchu, quando a personagem se refere à quinoa, o projeto gráfico novamente 
utiliza a colagem como forma de comunicar a ciência: a descrição verbal sobre o grão traz informações, como o valor 
nutricional da quinoa preta e dados de estudos arqueológicos. Já o texto imagético se vale de fotografias das quinoas 
real e vermelha, cruas e cozidas, para dar a ver ao leitor um tipo de informação por meio de outra linguagem (Figura 
1). Mais uma vez, a narrativa não é descontinuada pela presença da informação, Pilar brinca com a linguagem e faz 
um comentário cheio de neologismos: “Quinoa cozida: que deliçura! Delics! Delócs! Delux!”. (SILVA, 2014, p.72-73)  
 

Figura 1 – Diário de Pilar em Machu Picchu 
 

 

 
Fonte: Flávia Lins e Silva e Joana Penna, 2014. 

 
No livro A Divulgação da Ciência como Literatura, a mexicana mestre em física e em literatura comparada Ana María 
Sánchez Mora comenta que um livro de comunicação da ciência para crianças é interessante não só pela temática, 
mas também pelo modo como as informações são apresentadas. Segundo Sanchéz-Mora (2003), elementos literários 
podem ser muito úteis para alcançar essa fruição estética.  
 
Por outro lado, a espanhola Ana Garralón, pesquisadora de livros informativos para crianças, afirma que “a maravilha 
do mundo deve ser comunicada sem confusão” (GARRALÓN, 2015, p. 151). Esta confusão se daria na combinação 
de elementos fantásticos com aquilo que é tido como real.  
 
Embora recupere autores que não distinguem completamente a literatura estética da literatura eferente, Garralón 
enfatiza algumas características que, para ela, são suficientes para distinguir os textos informativos dos narrativos:  

Os textos informativos distinguem-se dos narrativos: argumentam, expõem, comparam, estabelecem 
analogias, descrevem fatos, utilizam linguagem técnica e precisa, exigindo, muitas vezes, o emprego 
de glossários. (GARRALÓN, 2015, p.19)  



237 
 

A pergunta que deve ser feita é se essa diferenciação resolve e explicita o que realmente são os textos informativos. 
Essa distinção é mesmo tão clara? 

Vale a pena matizar um pouco afirmações tão definitivas, uma vez que vivemos em um mundo mesclado, híbrido e 
com linguagens sempre renovadas. A contraposição genérica entre livros informativos e livros de ficção é questionada 
pela espanhola Luisa Mora Villarejo (2009):  
 

Un buen libro de información debería, por lo tanto, comunicar ideas al lector de cualquier edad o 
capacidad, de manera que le permitiera desarrollar su percepción sobre un tema tratado. Pero, además, 
qué ironía, la <<no ficción>> comparte muchos propósitos de la ficción como, por ejemplo, contribuir a 
despertar emociones o nuevos intereses en los lectores y a mejorar el vocabulario de un modo natural, 
gracias a la calidad literaria. Precisamente porque un libro de información se puede leer de manera 
estética, lo que tiene importantes efectos en las actitudes de los menores hacia la lectura, pues muchos 
se muestran orgullosos de sus conocimientos sobre temas como los aviones, de combate o los 
dinosaurios y se sienten estimulados al hallar el reconocimiento intelectual de los mayores o de sus 
propios compañeros. (VILLAREJO, 2009, p. 301)63 

 
A definição de “livros informativos”, para Villarejo (2009), abarca os livros documentais, de conhecimentos, de consulta, 
de realidade e de divulgação. São obras que ajudam o leitor a se situar no mundo, a compreender seu funcionamento 
e a satisfazer suas curiosidades. Além disso, “para muchos niños, fascinados por la ciencia, el libro documental puede 
llegar a ser una autentica fuente de placer”64 (VILLAREJO, 2009, p. 302). 
 
Essa discussão merece ser aprofundada, uma vez que leitores de todas as idades, seja criança, jovem ou adulto, são 
os leitores privilegiados na elaboração de livros do tipo em questão. Dessa forma, autores como Baredes (2007) 
defendem a possibilidade de se produzir um material rigoroso e preciso sem ter que recorrer a termos acadêmicos 
exaustivamente. Semelhante à Villarejo (2009) nesse ponto, a pesquisadora ressalta que “um livro de divulgação 
científica para crianças não é um tratado sobre um tema científico nem um livro de estudo, mas, sim, um livro que uma 
criança leia por uma única razão: porque quer” (BAREDES, 2007, p. 62).  
 
Esse desejo pessoal de a criança buscar um livro para ler “porque quer” é o motor da construção de um “pequeno 
pesquisador”, ou seja, o que move cada um na direção da busca do conhecimento. Essa dinâmica do encontro entre 
o leitor e o livro de informação científica é sempre aberta, pois o leitor vai ao encontro do que deseja encontrar, por 
isso, cheio de curiosidade. Garralón (2015) afirma ainda que os livros informativos exigem uma tríplice leitura, na 
medida em que congregam significados sintáticos, semânticos e científicos (GARRALÓN, 2015, p.29).  
 
O potencial de suscitar reflexões e levar o leitor a ter curiosidade para descobrir o mundo não é uma característica cara 
apenas aos livros informativos, mas certamente é um dos componentes necessários para que tais livros mantenham o 
envolvimento com o leitor e prendam sua atenção.  
 
REDE MÁGICA, ME LEVA QUE EU VOU  
 
Para Antonio Candido (2012), a literatura é uma resposta à necessidade humana universal de ficção e fantasia. Não é 
à toa que nós nos constituímos como humanos através das histórias que criamos ou vivemos. “E assim se justifica o 
interesse pela função dessas formas de sistematizar a fantasia, de que a literatura é uma das modalidades mais ricas”. 
(CANDIDO, 2012, p. 83). 
 
Tanto Candido (2012), quanto Bronowski (1986), destacam a importância da imaginação para a constituição da ciência. 
A criatividade é fundamental para a construção do conhecimento científico, assim como também o é para a criação 
fantástica e artística.  
 

Sabemos que um grande número de mitos, lendas e contos são etiológicos, isto é, são um modo 
figurado ou fictício de explicar o aparecimento e a razão de ser do mundo físico e da sociedade. Por 
isso há uma relação curiosa entre a imaginação explicativa, que é a do cientista, e a imaginação 
fantástica, ou ficcional, ou poética, que é a do artista e do escritor. Haveria pontos de contato entre 
ambas? A resposta pode ser uma especulação lateral no problema da função, que nos ocupa. 
(CÂNDIDO, 2012, 83) 

                                                           
63 “Um bom livro informativo deveria, portanto, comunicar ideias ao leitor de qualquer idade ou capacidade, de maneira a lhe permitir 

desenvolver sua percepção sobre um determinado tema. Mas, além disso, que ironia, a <<não-ficção>> compartilha muitos objetivos 
com a ficção como, por exemplo, contribuir para despertar emoções ou novos interesses nos leitores e a melhorar o vocabulário de 
um modo natural, graças à qualidade literária. Precisamente porque um livro de informação se pode ler de maneira estética, o que 
tem importantes efeitos nas atitudes das crianças para além da leitura, pois muitos se mostram orgulhosos de seus conhecimentos 
sobre temas como aviões, de combate ou dinossauros, e se sentem estimulados a conquistar o reconhecimento intelectual dos 
adultos ou de seus próprios colegas” (VILLAREJO, 2009, p. 301, tradução nossa) 
64 “para muitas crianças, fascinadas pela ciência, o livro documental pode chegar a ser uma autêntica fonte de prazer” (VILLAREJO, 
2009, p. 302, tradução nossa) 
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Em todos os livros da série Diário de Pilar, as viagens da menina são realizadas através de uma rede mágica. Antes 
de embarcar, ela recita as palavras “Rede mágica, me leva que eu vou, me leva aonde for” e só conhece o destino ao 
chegar nele. As viagens também costumam ser temporais, como no caso de Diário de Pilar em Machu Picchu, em que 
Pilar convive com a civilização inca, antes da chegada de Cristóvão Colombo às Américas. 
Dessa forma, Pilar consegue unir, pelo menos, dois mundos quando resolve viajar: o externo, que nos reporta ao mundo 
de referências da coletividade, da cultura, e o interno, próprio  da protagonista que se constrói constantemente ao nos 
dizer sobre si mesma. A escrita, em Pilar, é um mote para que se torne real, isto é, uma maneira de nos dizer da sua 
existência ficcional. Bernardo (2005) nos ajuda a dar pertinência ao tratamento literário da obra Diário de Pilar em 
Machu Picchu. Segundo o autor, “a verossimilhança interna destas histórias se mede pela extensão da 
inverossimilhança externa” (BERNARDO, 2005, p. 12). Essa característica diz respeito ao texto literário em geral e, 
portanto, também é válida para a literatura infantil e juvenil. Ao mesmo tempo em que a protagonista tem uma 
aproximação com a realidade do leitor (observada em elementos como a escola, o ambiente familiar, o gato não 
antropomorfizado como animal de estimação), dela se distancia com o uso de elementos mágicos: 
 

A ficção não copia a realidade, mas a reapresenta - portanto, a refaz, a reinventa. Esses critérios vão 
tomando a seguinte forma: 1. a ficção é boa, se e somente se, não tem tudo a ver com a realidade; 2. a 
ficção é boa, se e somente se, não tem tudo a ver com o leitor. (BERNARDO, 2005, p. 14, grifos do 

autor) 

 
Os aspectos literários e informativos estão constantemente se cruzando na obra. No final do livro, há um glossário com 
palavras do idioma quéchua apresentadas à menina ao longo da história pelos personagens andinos, como Yma e 
Tuky. Ela chama esse apanhado de “Pequeno dicionário de quéchua” (SILVA, 2014, p.165). Já na página seguinte, o 
que aparece é o “Pequeno dicionário de Pilarês II” (SILVA, 2014, p.166), com os significados dos neologismos 
inventados pela protagonista durante a série (Figura 2).  

Figura 2 – Diário de Pilar em Machu Picchu 

 
Fonte: Flávia Lins e Silva e Joana Penna, 2014. 

 

A estrutura – semelhante à do vocabulário linguístico anterior – brinca com esses limites entre real e ficção. Como 
aponta Ana Garralón (2003), embora não esteja presente em todos os livros informativos, o glossário nestas 
publicações seria apenas um “lembrete de algo já abordado no conteúdo do livro” (GARRALÓN, 2003, p. 73), 
retomando palavras cujos significados são pressupostos como desconhecidos pelo leitor.  

 
 
O SAMBA DO SAMBA  
 
Bernardo (2005) apresenta ainda outra característica fundamental para a definição de qualidade literária: “gostamos de 
um livro quando ele não acaba” (BERNARDO, 2005, p. 17). Cabe ao leitor completar a história e, quando esta se 
constrói de forma multimodal, como é o caso do Diário de Pilar, esse processo é ampliado. As interações entre os 
agentes do processo comunicativo de leitura literária permitem que o leitor “reconfigure a si mesmo” (BERNARDO, 
2005, p. 18). O interesse em conhecer civilizações, países que essa obra pode despertar não se restringe, portanto, à 
dimensão objetiva da informação, mas ultrapassa seu caráter pragmático e científico para traduzir-se em reflexões, 
dilemas, questões que são instigadas pelo caráter que o texto literário propicia. 
 
A seu turno, os “textos multimodais”, segundo a definição de Rojo (2014), se referem aos novos gêneros discursivos 
que as atuais tecnologias e ferramentas de “leitura-escrita” permitem existir, convocando novos aprendizados e 
configurando enunciados em múltiplas linguagens: 
 

São modos de significar e configurações que se valem das possibilidades hipertextuais, multimidiáticas 
e hipermidiáticas do texto eletrônico e que trazem novas feições para o ato de leitura: já não basta mais 
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a leitura do texto verbal escrito – é preciso colocá-lo em relação com um conjunto de signos de outras 
modalidades de linguagem (imagem estática, imagem em movimento, som, fala) que o cercam, ou 
intercalam ou impregnam. Esses textos multissemióticos extrapolaram os limites dos ambientes digitais 
e invadiram, hoje, também os impressos (jornais, revistas, livros didáticos). (ROJO, 2014, p. 320) 

 
Diário de Pilar em Machu Picchu, ao trazer a partitura de um samba composto por Pilar e Breno em homenagem ao 
gato Samba (Figura 3), acrescenta a música como modalidade constituidora da narrativa. O leitor é convidado a ouvir 
a gravação da música, disponível online65, cuja melodia é creditada a Fernando Maciel de Moura.  
 

Figura 3 – Diário de Pilar em Machu Picchu 
 

 
Fonte: Fonte: Flávia Lins e Silva e Joana Penna, 2014. 

 
Belmiro (2012) reitera a relevância do debate sobre a multimodalidade de linguagens de que os jovens se apropriam 
para estar no mundo, ressignificando-o e sendo ressignificados por ele.  
 

A liberdade de usos de imagens nos livros de literatura infantil, dirigidos a leitores iniciantes e que, por 
isso mesmo, justificam ter o apoio das linguagens visuais para melhor compreender os significados da 
narrativa, se estende, no momento atual, para as produções juvenis, incorporando o diálogo entre o 
texto verbal e o texto visual como forma de construir significados no campo da literatura (BELMIRO, 
2012, p. 850).   

  
Dessa forma, a série e, mais especificamente, a obra oferecem uma variedade de textos visuais –  fotografias, mapas, 
pauta musical, desenhos etc. – que estão a serviço de uma diagramação livre da rigidez do texto escrito. Também 
utilizam uma multiplicidade de cores, proporcionando à página uma estética contemporânea muito afeita ao público 
jovem. Essa opção, ao contrário do que muito já se disse, não reduz a qualidade da obra, mas contribui para uma leitura 
extensiva a uma variedade etária e de audiência. 
 
CONCLUSÃO 
 
Pilar é somente uma personagem de ficção que vive dentro dos livros de viagem? Sabe-se que ela tem um blog e que 
esta mídia difere de um diário pessoal, na medida em que fala diretamente com o leitor, incitando ações de participação 
e resposta escrita. No ambiente virtual online, o texto verbal se reconfigura, adotando expressões que interagem com 
o leitor internauta. Sobre o aspecto visual, a Pilar presente no blog ganha “vida” através de fotografias de sua versão 
feita em tecido: a boneca de pano visita escolas, pontos turísticos, a casa de leitores, responde as cartas dos seus 
leitores e tem seguidores. 
 
A possibilidade de existência de tal fenômeno deve ser visto com atenção por quem deseja compreender os diversos 
espaços de circulação de textos que ampliam e superam estruturas canônicas de gêneros literários, históricos sob uma 
perspectiva da teoria da informação. A flexibilidade dada pela compreensão da História como narrativa leva a outras 
áreas do conhecimento que a aproximam ao campo literário; o enfrentamento da distinção entre as estratégias 
científicas e as estratégias humanas para explicitar nosso olhar para o mundo oferece, ao campo da informação, 
possibilidades importantes de diálogo com formas contemporâneas de textos jornalísticos, literários, científicos. 
 
Dessa forma, Pilar pode induzir circuitos de comunicação por onde leitores interagem, se correspondem e praticam, 
antes de tudo, experiências de linguagem e com a linguagem.  
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Resumo: Proponho neste trabalho a investigação de uma das representações literárias da condição da velhice em um 
poema do Simbolismo brasileiro. O presente artigo tratará de explicar no poema “Velhice”, integrante do livro Velha 
Poesia (1965) de Gilka Machado (1893-1980), observando como o idoso é representado pela sociedade. A poeta em 
questão foi pioneira da poesia erótica no Brasil e das únicas mulheres representantes do Simbolismo. Agraciada com 
algumas premiações com suas poesias desde os 17 anos de idade, Gilka Machado explorou temas além do erotismo, 
escrevendo sobre assuntos pertinentes a política social. No poema “Velhice” buscarei mostrar a maneira de a poeta 
elucidar circunstâncias para isso, a qual utiliza uma voz como delatora de uma situação degradante às pessoas de 
mais idade. Ainda, no poema percebe-se a solidão e o sofrimento do eu-lírico enquanto uma voz que reclama os 
preconceitos sofridos em uma fase da vida, cujo sofrimento é mais intenso e maior. Parece-nos que essa escritora, em 
contraposição a convenções sociais, apresenta a pessoa idosa não como um estereótipo, mas como um ser que vive 
além de uma condição figurativa literária, que expressa significado. Assim, ela agrega valor e legitimidade ao idoso.  A 
escrita poética de Gilka Machado intenta realizar a transposição do social para a escrita literária e se ocupou de 
escrever uma poesia atemporal e universal que relata práticas desumanas para com pessoas rejeitadas por questões 
de estética. Dessa forma, a escrita da poeta desafia preceitos e conduta moral da sociedade vigente de uma época 
com falsos moralismos. 
 
Palavras-chave: Velhice. Preconceito. Solidão.  
 
“Já não se morre de velhice 
 nem de acidente nem de doença, 
mas, Senhor, só de indiferença”. 
Cecília Meireles 
 
Considerações iniciais 
 

Gilka da Costa de Melo Machado, poeta carioca, conhecida por Gilka Machado, foi reconhecida como uma 
das primeiras mulheres brasileiras a escrever poesia erótica, o que lhe conferiu desmedidamente, o título de mulher 
imoral. Como ativista política, contribuiu para o voto feminino e foi uma das fundadoras, em 1910, do primeiro partido 
feminino, o Partido Republicano Feminino. 

Como uma das únicas mulheres representantes do Simbolismo no Brasil, a poeta escreveu vários livros de 
viés simbolista. Além de tudo, Gilka Machado foi uma exímia poeta social, escreveu poemas com teor de enfrentamento 
ao patriarcalismo numa época conservadora.   

Cristais Partidos (1915), sua primeira obra, com um volume de 80 poemas, foi publicado quando a autora 
tinha apenas 22 anos de idade. E, precocemente, já escrevia poesias, como afirma Maria Lúcia Dal Farra (2017, p.18) 
quando disse: 

 
Trata-se agora de sua estréia, mas tempos antes, quando contava 14 anos, Gilka obtivera 
(precocemente e de uma só vez) os três primeiros lugares num concurso de poesia do jornal A 
Imprensa, dirigido por José do Patrocínio Filho. Ficara com o primeiro lugar, e também com o segundo 
e terceiro, valendo-se para estes de pseudônimos que lhe garantiram a inscrição simultânea.  

 
O trecho proferido pela estudiosa sobre Gilka Machado comprova a capacidade da poeta em escrever poesias 

com tenra idade, o que provocou dúvidas nos críticos da época quanto ao conteúdo dos poemas, como declara Dal 
Farra (2017, p.18): 

 
Da curiosidade passaram à desconfiança, e chegaram mesmo a declarar o quanto duvidavam da autoria 
dos poemas, muito avançados, segundo criam, para uma garota daquela idade. E isso porque os versos 
dessa “criança” (asseveram eles) eram positivamente... eróticos! 

 
Não bastasse a desconfiança sobre a capacidade da escrita da poeta, contemporâneos seus, escritores e 

jornalistas,como Mário de Andrade,entre outros, taxam-na de imoral pelo conteúdo erótico em sua escrita, porque, “Tal 
feição poética erótica há de escandalizar a burguesia carioca, intrigar os críticos e dar pano para as muitas mangas 
dos comentários maldosos”, disse Dal Farra (2017, p.20). 

Porém, nem todos viam Gilka Machado como uma escritora depravada. O poeta e crítico literário Osório 
Duque Estrada, em 1937, declara que: 

 
[...] o país inteiro sabe que, dos poetas aparecidos nestes últimos trinta anos, ela é, incontestavelmente 
o maior de todos... No Rio de Janeiro, a par de grande admiração, o nome glorioso de Gilka Machado 
tem igualmente despertado o rancor e o despeito dos seus pequeninos, venenosos e malevolentes 
rivais. Éodiada e invejada por alguns, que não se pejam de afrontá-la covardemente com as mais 
repugnantes e mais nojentas maldades (ESTRADA apud DAL FARRA, 2017, p. 35-36). 

 
As palavras do escritor asseveram a qualidade poética de Gilka Machado, uma vez que ela, ao contrário da 

maior parte das poetas da época, reivindica os desejos ostensivos do corpo feminino como atributos inerentes à mulher. 
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Quando publicou seu primeiro livro, duas outras grandes escritoras se destacavam no cenário brasileiro – 
Francisca Júlia (1871-1920) e Júlia Lopes de Almeida (1862-1934), porém, ambas são revelam e muito menos 
declaram a feminilidade de forma explícita. Assim, a poesia de Gilka Machado, mais que erótica, denuncia o paradigma 
masculino dominante, ultrapassa a fronteira do literário e afronta as normas da sociedade vigente de uma época, 
adentrando a cultura nacional e questionando, liricamente, o papel da mulher. 

A poeta teve reconhecimento internacional quando, em início dos anos de 1930, teve poemas seus inclusos 
em antologias e outros livros próprios traduzidos para o espanhol.Reconhecida como escritora do Simbolismo 
brasileiro, Gilka Machado atingiu a virada do século XIX para o século XX sendo considerada a mais importante poeta 
do Brasil, no ano de 1933. Porém, Gilka é mais um nome entre vários esquecidos pelo cânone literário.  

O movimento Modernista, devido à grande repercussão, fez com que muitos escritores simbolistas fossem 
marginalizados. E, não obstante e comumente, a poeta mulher também é excluída pelo gênero a que pertence. Em se 
tratando de Gilka Machado, acrescenta-se o fato de ser uma mulher que “intromete” num campo sagrado aos homens 
– o erotismo. 

Gilka Machado seria, juntamente com Hermes Fontes, os precursores da “primeira revolução literária que 
houve no Brasil”, segundo Dal Farra apud Andrade (2017, p.25) que, ainda, afirma que: “[...] nem por isso Gilka teria 
sido modernista. Seu comportamento formal a pende para uma fase de sincretismo literário, de convergência de 
parnasianismo e simbolismo, de mélange de movimentos de fin-de-siècle, para o dito decadentismo”. 

A poeta em questão viveu em períodos de transições entre os movimentos antecessores e posteriores ao 
Simbolismo.Cabe reforçar que as várias definições sobre o movimento que se enquadra a poeta se constituem em 
reflexos simbolistas que perpassaram por transições, porque segundo Alfredo Bosi (1966, p.14), os simbolistas “[...] se 
limitam a infundir o acento particular de sua sensibilidade nos esquemas já consagrados”. 

Porém, não é somente a época em que foi escrita uma obra poética que a contextualizará em um determinado 
movimento; mais que isso, a dualidade de um poema (matéria e material), corroboram com a elaboração de imagens 
que conceberá interpretações ao leitor. Para tanto, Alfredo Bosi afirma que: 

 
Contextualizar o poema não é simplesmente datá-lo, é inserir as suas imagens e pensamentos em uma 
trama já em si mesma multidimensional; uma trama em que o eu-lírico vive ora experiências novas, ora 
lembranças de infância, ora valores tradicionais, ora anseios de mudança, ora suspensão desoladora 
de crenças e esperanças. A poesia pertence à História Geral, mas é preciso conhecer qual é a história 
peculiar imanente e operante em cada poema (BOSI, 2000, p.13). 

 
Então, com as palavras do crítico, podemos observar que Gilka Machado concerne uma escrita a níveis 

variados em relação aos assuntos abordados em seus poemas, porém, o “feminino”, juntamente com o “erotismo” é o 
leitmotiv, o objeto passível de múltiplas inserções e variadas intenções, com possíveis interpretações pelo leitor. 

O poema de Gilka Machado que aqui lerei, bem mostrará a representação de uma arte escrita preocupada 
com a palavra e a forma que explora temas essencialmente humanos, como uma condição humana. 

No entanto, mais importante que o “ecletismo” em que colocam a poeta em questão, é reforçar a força e a 
importância que a poesia de Gilka Machado exerceu sobre uma época, que ainda permanece enquanto marco na 
história da resistência feminina em situações que coloca a mulher como alienada e subordinada. 

Não foi somente o feminino e a sensualidade que foram tratados como tema na poesia gilkeana, a poeta 
também escreve poesias que representam com objetividade os fatos reais, que se ocupam do homem e de seus 
problemas. Há um comprometimento com o momento presente de uma época, como podemos ler no poema “Velhice”, 
cujo eu-lírico consegue externar a condição humana de uma pessoa idosa que se sente excluída. A poeta revela a 
importância da crítica social numa nova literatura que denuncia a corrupção moral e a hipocrisia política, com espírito 
combativo em um ambiente social que marginaliza certos grupos de pessoas.  

O poema “Velhice” pertence ao livro “Velha poesia” (1965) e nos permitirá ler como o eu-lírico se coloca numa 
situação de degradação humana tendo em vista os preceitos de uma sociedade excludente. 

Na obra “Velha poesia”, segundo Tradelli (2014, s/n.) “[...] paira um grande clima recordatório, nostálgico, na 
consciência serena de um encerramento da própria trajetória poética. Mas também traz trechos pungentes de 
percepções sociais”. 

A languidez também é uma constante em poemas que compõem a obra “Velha poesia”, atravessados a moda 
simbolista, uma vez que na obra estão inseridos poemas com questões sociais que denunciam as condições 
desfavorecidas do eu-lírico, seja ele feminino ou masculino. 
 
Sintomas da “Velhice” 
 

VELHICE 
 

1. Ai! 
2. esta solidão 
3. este silêncio, sem 
4. alguém 
5. que nos fale 
6. e que nos queira ouvir,sem lembranças 
7. ou esperanças, 
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8. que o passado passou 
9. e já 
10. não há 
11. porvir! 

 
12. Como é triste velar 
13. nosso próprio cadáver! 
14. Como é triste morrer antes da morte vir 

(MACHADO, 2017, p.413). 
 

Na obra, podemos notar um profundo e derradeiro pesar do eu-lírico com relação a sua própria existência, 
que narra seu infortúnio pessoal da desventura de viver com idade mais avançada. 

O título da obra já elucida o verdadeiro sentido do poema, que nos remete a última etapa da vida, ou seja, a 
um estágio que se encontra um ser humano de mais idade, que, por vezes, são tratados pelo nome “velho” por se 
remeter ao que não tem mais serventia. 

Composto por duas estrofes, a primeira com 12 versos e a segunda com apenas 03 versos, todos em forma 
livre, o poema reflete uma denúncia de uma sociedade cujo discurso excludente suprime o que é “feio”, delatando, 
assim, fatos cotidianos de pessoas marginalizadas pela sociedade. 

No primeiro verso do poema, a interjeição e a exclamação (“Ai!”) exaltam uma dor, reforçando a 
representação de um eu-lírico idoso como entidade capaz de mover à narrativa, expondo seu próprio destino e o 
sentimento manifestado de compaixão. 

A solidão e o silêncio representam o estado de quem está abandonado, retirado do mundo, e o eu-lírico 
demonstra tal insulamento pela ausência de quem esteja por perto, quando diz: “alguém/que nos fale/ e que nos queira 
ouvir” (v. 4/5/6). 

Nesses versos, os verbos falar e ouvir demonstram a falta de comunicação, um isolamento total com que o 
sujeito lírico se encontra. 

Os versos 7 e 8, “sem lembranças/ ou esperanças,”, mostram um sentimento de falta, de um vazio sufocante 
que sente o sujeito lírico decorrente da exclusão social a que está sujeitado, uma vez que sem lembranças, ele pode 
perder sua construção identitária e, sem esperança, pode perder sua crença emocional relacionada a circunstâncias 
de uma vida passada. 

Como exemplo dessa esperança aludida pela voz lírica, podemos dizer, também, que se trata de amor 
recíproco, o que envolve respeito e consideração por pessoas com as quais convivemos, porém, o que nos mostra o 
sujeito lírico, é que ele não tem passado e nem perspectiva de futuro. A desesperança que o cerca o abate e o segrega 
do mundo. 

E como lembrança, a pessoa idosa representada pela voz lírica nesse poema, levará momentos e situações 
degradantes de alguém que veio ao mundo como serventia somente enquanto teve o corpo físico aparentemente 
vistoso. 

Enquanto ser útil na “velhice”, a realidade social descrita por Zimerman bem explicita a condição de um idoso, 
porque: 

 
Vivemos em uma sociedade em que a expectativa é ser adulta. Quando uma criança ou um adolescente 
projeta o futuro sempre se vê como um adulto jovem, formado, com alguma profissão, trabalhando e 
ganhando dinheiro. Não se imagina um velho feliz e até prefere nem pensar na velhice, como se um 
velho já fosse um semimorto ou alguém com uma doença infecto contagiosa. Para muitas pessoas, 
quando se fala em velho a imagem que vem à mente é a de um sapato gasto, furado, e que, portanto, 
já não serve mais para nada (ZIMERMAN, 2000, p.28). 

 
A fragilidade de um idoso, no ponto de vista funcional, é confundida com a incapacidade, que seria o declínio 

cumulativo do sistema fisiológico, causando ao sujeito lírico vulnerabilidade social. 
Suas recordações, as quais deveriam ser esquecidas como fator de sua idade avançada, enquanto um 

aspecto da velhice (a perda gradual da memória), é antecipada pela falta de atenção e isolamento que o recebe nesse 
estágio vivido. 

A segunda estrofe (v.13/14/15) revela a angústia do sujeito lírico.Tal sentimento diminui suas esperanças 
frente à vida. Quanto à desesperança que abarca sua solidão, atinge seu psicológico e, mais próximo da morte, ele se 
encontra. 

A voz lírica explicita a tristeza que sente em “velar” seu “próprio cadáver”, com um sentimento interior que a 
coloca desmotivada para prosseguir na vida, pois, seu estado psicológicojá acusa a habilidade de se enxergar além do 
físico que, modificado pela passagem do tempo, sente o vazio provocado pela velhice. 

A morte a que o sujeito lírico nos remete não é a física, consideradas as ações do tempo em seu corpo físico; 
mas a psicossocial, que destroi sua idade emocional, que a afasta do convívio social arruinando suas relações afetivas. 

Morrer aqui representa a reclusão do sujeito lírico que está preso em seu estigma de não poder compartilhar 
sua vida, sua existência com outras pessoas; representa a decadência de alguém que sofre com a indiferença sem a 
recompensa de poder se expressar enquanto ser humano. 

Aqui, a invalidez sentida pela voz lírica, também, não se acomete pela longa idade, mas pelo exílio que sente 
na solidão causada pela segregação com pessoas próximas.   
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A ausência que o sujeito lírico sente é perturbador e passa um esvaziamento de si, causando sua morte 
psicológica, porque, só se morre assim, “antes da morte vir”. 

A velhice que acomete o título do poema reflete nos versos o que a voz lírica relata, uma vez que sua função 
na sociedade não se refere somente aquela pessoa que tem muitos anos de idade, mas aquela que perdeu a jovialidade 
e se tornou um encalhe, inoportuna na vida de outros. 

A dor de existir está estampada nos versos da obra, que, com subjetividade, é representada pelo sofrimento, 
pela angústia do abandono familiar e pelo estigma social que renuncia os idosos, apagando suas vozes na sociedade. 
 
Considerações finais 
 

No poema, o eu-lírico representado por um(a) idoso(a) descreve a derradeira sensação de se sentir excluído. 
Descobrir-se sozinho no mundo caracteriza toda a experiência da voz lírica em determinada fase de sua vida, 

desse modo, o sujeito compartilha toda sua angústia e fragmentação. 
 O pessimismo lhe causa angústia em relação ao mundo que o cerca. O contexto social é o agente que 

promove seu infortúnio. 
O isolamento que a sociedade impõe ao idoso parece uma cobrança de uma jovialidade eterna. 
O culto à beleza, a destreza e a aptidão física são características atribuídas a pessoas jovens, o que fez e 

ainda faz, na atualidade, com que o idoso seja negado em relação a sua: 
 
[...]função social, uma vez que habilidades como aconselhar e lembrar são mecanismos não 
valorizados, sendo decorrente a opressão à velhice. Esta se dá a partir de mecanismos institucionais 
visíveis como, por exemplo, as casas de ‘repouso’, asilos, bem como por questões psicológicas (a 
tutelagem, a inexistência do diálogo, discriminação) e mecanismos científicos com pesquisas que 
demonstrem deterioração física, deficiência nas relações interpessoais. (CHAUÍ, 1994, apud ARAÚJO; 
CARVALHO, 2005, p.230)   

 
Podemos salientar, no poema lido, que a pessoa idosa é considerada um estorvo, pois não é bem acolhida 

no seio social. O que deveria ser um momento para descanso e de reflexão frente a vivências passadas para o sujeito 
lírico, passa a ser um período de perda de identidade pessoal e social, vez que ele é tratado pelo meio em que vive 
como um empecilho. 

Danielle de Andrade Pitanga tratando sobre o tema em sua dissertação disse que: 
 
[...] velho não pode conceber sua imagem como é para os outros, ou seja, ele não pode assumir a 
velhice enquanto exterioridade nem pode assumí-la existencialmente, tal como ele é para o outro, fora 
de si. É o olhar do outro (aquele que observa do exterior), que sinaliza nosso envelhecimento, nossa 
decadência. (PITANGA, 2006, p.116) 

 
Vivemos num mundo cuja cultura é marcada pela imagem. O corpo é supervalorizado e cultuado enquanto 

beleza física, então, a velhice, díspare a jovialidade, está, inevitavelmente, atribuída a negatividade.  
Gilka Machado aponta, no poema lido, a violência que o idoso sofre pela degeneração, improdutividade e 

declínio ocasionados pela idade. A rejeição com o idoso em qualquer ambiente social trata de mostrar a questão do 
sujeito inserido numa sociedade excludente. O eu-lírico nos é apresentado como alguém sem referências, sem 
lembranças e a solidão que o assola demonstra o menosprezo de terceiros para como a pessoa idosa. 

Atualmente, a situação de um idoso é a mesma relatada no poema.O poema de Gilka Machado pode ser lido 
na vertente que ela escreveu, uma delação contra a violência à velhice. 

Como ciclo vital, a velhice é algo que vem naturalmente, é algo certo, pois todos os seres humanos estão 
sujeitos a essa fase da vida. Contudo, o eu-lírico delata o abandono buscando a compreensão dos leitores e 
despertando-os para a realidade de acontecimentos, mostrando um comprometimento com aquilo que na atualidade 
chamamos de direitos humanos. 

 Esse poema de Gilka Machado revela-se revolucionário ao se comprometer com a causa dos mais fracos e 
oprimidos. Com uma escrita contundente, a autora elabora um estilo bem objetivo, menos verbalista e fiel à observação, 
delatando a realidade observada à sociedade de sua época. 

A poeta constrói uma narrativa que procura refletir o mundo exterior em sua aparência, com re-conhecimento 
da realidade, cuja preocupação é a transparência, mostrando a identidade do idoso; escreveu uma poesia 
compromissada que reflete bem a preocupação e o humanismo de uma escritora engajada e consciente de problemas 
de uma sociedade repleta de falsas virtudes. 

O poema “Velhice”, não obstante da época de sua escrita, com uma temática atual, ainda hoje, percebemos 
que os idosos são vítimas da indiferença, do preconceito e da exclusão.  

Ser “velho”, idoso ou da terceira idade designa uma categoria social, porém, enquanto excluída, implica o 
desaparecimento do sujeito que pertence a classe, pois suas particularidades e história pessoal já não interessam a 
mais ninguém. 

Muitos idosos “são envelhecidos” por ficarem esquecidos em seus armários da solidão com suas lembranças 
de um passado de quem já foi um dia jovem. 
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A LITERATURA COMO RECURSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE FILOSOFIA67 

 

Leonardo Júnio Sobrinho Rosa68  

RESUMO:  

 

Enquanto áreas do conhecimento, Filosofia e Literatura são compreendidas como autônomas e distintas, sendo que, 
cada uma carrega em si suas especificidades. As relações existentes entre os campos supracitados ocupam lugar de 
destaque ao longo da história. A história da Filosofia demonstra que diversos pensadores se apropriaram do texto 
literário com intuito de expressar suas ideias. Do mesmo modo, autores oriundos da Literatura produziram profundas 
reflexões filosóficas em seus textos. Deve-se destacar que as relações entre Filosofia e Literatura não se restringem 
as formas literárias do texto filosófico ou da influência filosófica nas obras literárias. Acreditando no potencial dessa 
interface, o presente trabalho tem por objetivo analisar as relações entre Filosofia e Literatura enfatizando a relevância 
do texto literário como um recurso didático-pedagógico que contribui de maneira efetiva para o ensino de filosofia e 
para o desenvolvimento do pensar crítico e reflexivo dos estudantes. Paralelamente a isso, buscamos destacar a 
importância da literatura como elemento que possibilita o desenvolvimento de práticas interdisciplinares no ambiente 
escolar. A interdisciplinaridade entre Filosofia e Literatura tem por finalidade desarticular a fragmentação das unidades 
curriculares, uma vez que, inicia um processo de ressignificação do saber que busca integrar as diferentes áreas do 
ensino. As práticas interdisciplinares promovem uma maior interação entre estudante, professor e o conhecimento, que 
passa a ser concebido de modo integral e sistêmico. Além disso, a interdisciplinaridade contesta o sistema escolar 
predominante no país e promove um ensino libertador e autônomo. Como aporte teórico para esta análise, utilizamos 
as contribuições de Souza (2009), Paviani (2009), Soares (2007), Centeno (1986), Gallo (2012) e Aires (2010). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Filosofia. Literatura. Ensino de filosofia. Recurso didático-pedagógico. Interdisciplinaridade. 
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 A relação existente entre Filosofia e Literatura não é algo novo nas pesquisas da área das humanidades. São 
inúmeros os trabalhos que relacionam esses campos do saber que possibilitam a construção de novos conceitos, ou 
mesmo, da comparação de ideias entre ambas.  

Filosofia e Literatura são compreendidas como autônomas e distintas, sendo que, cada uma carrega em si 
suas especificidades. Contudo, a história da Filosofia demonstra que diversos pensadores se apropriaram do texto 
literário com intuito de expressar suas teses e posicionamentos. Do mesmo modo, autores oriundos da Literatura 
produziram profundas reflexões filosóficas em seus textos. Além do mais, as relações entre Filosofia e Literatura não 
se restringem as formas literárias do texto filosófico ou da influência filosófica em obras literárias. 

Acreditando no potencial dessa relação, o presente trabalho busca analisar as relações entre Filosofia e 
Literatura ressaltando a relevância do texto literário como um recurso didático-pedagógico que para o ensino de filosofia 
e para o desenvolvimento do pensar crítico e reflexivo dos estudantes.  

Concomitante a isso, buscamos destacar a importância da literatura como elemento que possibilita o 
desenvolvimento de práticas interdisciplinares no ambiente escolar. A interdisciplinaridade entre Filosofia e Literatura 
tem por finalidade desarticular a fragmentação de unidades curriculares, uma vez que, inicia um processo de 
ressignificação do saber e integra as diferentes áreas do ensino.  

As práticas interdisciplinares promovem uma interação diferenciada entre estudante, professor e o 
conhecimento, que passa a ser concebido de modo integral e sistêmico. Além do mais, a interdisciplinaridade contesta 
o sistema escolar predominante no país e promove um ensino libertador e autônomo. Como aporte teórico para esta 
análise, utilizamos as contribuições de Souza (2009), Paviani (2009), Soares (2007), Centeno (1986), Gallo (2012) e 
Aires (2010). 

 

2. Aproximações e distanciamentos entre Filosofia e Literatura  

 Desde a Antiguidade Clássica, Filosofia e Literatura69 formam dois pilares que sustentam a expressividade do 
pensamento ocidental. De acordo com Souza (2009, p. 8), elas “perfazem os cenários históricos com figuras de 
destaques: são dimensões constitutivas e modeladores da cultura humana ocidental. Cada uma, em sua 
especificidade, tem dado contribuições indeléveis à formação da mentalidade que ainda permanece viva e esplêndida 
de vigor em nossos dias”. 

 Observa-se que entre Filosofia e Literatura há uma relação forte e duradoura, que perpassa a história das duas. 
Essas relações não são de dominação ou submissão, mais sim, de entrelaçamento, de fusão, de criação e 
partilhamento de saberes. Ambas as áreas trazem valorosas contribuições que não devem ser ignoradas por um olhar 
retrospectivo, sob pena de cairmos numa parcialidade ingênua. 

 Perceber semelhanças, diferenças e conexões entre esses dois campos não é uma tarefa simples. Quando 
propomos uma delimitação ou até mesmo uma conceituação, estamos determinando as possibilidades de aproximação 
e distanciamento entre Filosofia e Literatura. Por exemplo, ao reduzirmos a Filosofia como a análise de argumentos, 
dificilmente poderíamos associá-la a uma poesia, ou a uma obra literária, visto que, a Literatura não possui uma 
preocupação com premissas e conclusões, que são elementos base da argumentação. A Literatura é a expressão de 
uma determinada época. A mesma não diz respeito somente ao cânone, mas a tudo aquilo que uma sociedade produz 
a fim de retratar algo que a representa. 

 Mesmo sendo problemática as tentativas de delimitação, ainda é possível questionar o que há de comum entre 
Filosofia e Literatura. Como aponta Paviani (2009, p. 62), “a Filosofia e a Literatura têm em comum o poder da palavra, 
o cuidado com a linguagem que interroga o ser, o nada, o pensamento das origens. Nesse aspecto, além do 
conhecimento teórico ou das qualidade literárias da expressão, ambas têm em comum a possibilidade de se 
instaurarem no domínio da sabedoria”.  

 Por meio dessas elucidações, Paviani (2009) busca ratificar que “o modo de tratar a linguagem e o ‘conteúdo’ 
(ideias, conceitos, sentimentos) do texto ou da sua natureza predominantemente ficcional ou conceitual, abre e fecha 
os âmbitos de aproximação e de afastamento entre o filosófico e o literário” (Id., p. 65). 

 Transcendo os limite da departamentalização do conhecimento, a relação entre Filosofia e Literatura demonstra 
a forma com esses saberes aparente distintos se inter-relacionam. Além disso, os diálogos existentes entre os campos 
supracitados nos permite visualizar os fios que tecem essa unidade indissociável entre ambas, demonstrando a 
existência de uma relação de complementariedade, mas também de diferenças; uma relação pautada em continuas 
aproximações e distanciamentos.  

                                                           
69 Filosofia e Literatura com as iniciais maiúsculas estão sendo tratados como campos do conhecimento. 
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3. Texto filosófico e o texto literário  

A história da Filosofia nos mostra casos de pensadores que se apropriam dos gêneros literários conforme o 
contexto da época. Nos diálogos de Platão são empregados recursos literários, como personagens, linguagem 
narrativa e performativa, dentre outros. Também temos o exemplo de Parmênides com seu poema intitulado Sobre a 
natureza, que se utiliza de imagens e metáforas para elaborar os primeiros e grandes problemas filosóficos.  

Não obstante, temos a figura do filosofo francês Jean-Paul Sartre, que expressa suas ideias filosóficas no 
romance, no conto, no teatro e no ensaio. Há também casos de pensadores que cunharam novos gêneros, como ocorre 
com as confissões de Santo Agostinho, de Rousseau. Em todos esses exemplos, podemos perceber “um modo de 
filosofas que se aproxima dos textos literários, ao contrário de outros casos, também existentes, em que está presente 
a intenção de se afastar dos textos literários” (PAVIANI, 2009, p. 63). 

Podemos mencionar grandes romances como os de Thomas Mann e de Robert Musil, que apresentam uma 
forte dimensão filosófica. Outros nomes como, Dante de Alighieri, Goethe, T. S. Eliot, William Shakespeare, Fernando 
Pessoa, Jorge Luiz Borges, Virgínia Woolf, podem ser lidos lado a lado com os grandes autores da Filosofia. Não nos 
esqueçamos de Machado de Assis, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, dentre outros, que 
expressam em suas obras questões de cunho filosófico. 

A compreensão do movimento desse aproximação e distanciamento entre o filosófico e o literário, depende 
dos conceitos de Filosofia e Literatura. Mesmo com os problemas que essa delimitação carrega, ela nos permite 
identificar com clareza nos textos as qualidades literárias e as características inerentes ao pensar filosófico. Deste 
modo, quais são as particularidades que fazem um texto ser considerado filosófico ou literário? 

 Para Paviani (2009, p. 64), “as propriedades (filosóficas e literárias) dos textos são determinadas por critérios 
mutáveis, conforme a tendência filosófica ou o paradigma teórico adotado”. Pelo fato desses juízos se modificarem em 
virtude do contexto e da época na qual estão inseridos, podemos observar que os textos filosóficos e literários se 
parecem e ao mesmo tempo se confundem.  

Devido a dissolvição dos gêneros fixos de obras e “em nome da liberdade criadora de que deve resultar o 
trabalho artístico, defendem a mistura dos gêneros, procurando mostrar que cada obra apresenta diferentes 
combinações de características dos diversos gêneros” (SOARES, 2007, p. 7). Assim, encontramos textos filosóficos 
que possuem inúmeras qualidades literárias e textos literários com propriedades filosóficas. 

 O texto filosófico é identificado desta maneira em virtude da presença de uma argumentação para o 
desenvolvimento de uma tese, ou pela análise de conceitos. Esses aspectos não são únicos, entretanto, são essenciais 
para o discurso filosófico. Além disso, “o texto filosófico fornece suas próprias regras de leituras, apesar de essas 
condições nem sempre se realizarem de modo objetivo e da mesma maneira. Em síntese, cada obra filosófica constrói 
sua teoria do conhecimento e sua teoria da linguagem” (PAVIANI, 2009, p. 67).  

 Outra característica importante diz respeito ao uso dos conceitos. Nem sempre os mesmos são apresentados 
no texto de maneira lógica e ordenada. Em grande parte das vezes, eles são “envoltos em imagens, oferecem seu 
sentido a partir de cenas filosóficas ou situações que lhes determinam o horizonte de compreensão ou simplesmente 
oscilam entre o vivido e o abstrato como em Nietzsche, em Merleau-Ponty ou em Bergson” (Id., p. 67-68). Por 
conseguinte, o conceito não se livra das metáforas, de figuras ou recursos literários. 

 A arquitetura do texto: título, índice, prefácio ou elementos que aparentam serem abstratos ou objetivos, nada 
mais são do que recursos utilizados para entrelaçar texto, autor e leitor. O texto filosófico não é um mero trabalho de 
convicção ou um simples tratado lógico-argumentativo. Sempre haverá algo do autor no texto.  

 O texto filosófico se baseia numa racionalidade argumentativa, em contraposição a isso, o texto literário se 
baseia numa racionalidade estética. No entanto, a definição do que vem a ser compreendido como texto literário é 
mutável, assim, temos somente critérios que nos possibilitam caracterizá-lo.  

Segundo Centeno (1986, p. 55), “o texto literário resulta de uma vontade de comunicação. Mas aquilo que o 
define é, mais do que a vontade de comunicação, a sua capacidade de significar. É esta característica que o distingue 
de qualquer texto normal, puramente utilitário”. Portanto, o texto literário não busca somente se comunicar, “trata-se 
acima de tudo de significar (e quanto maior a sua capacidade de significação mais literário ele será). Texto literário é 
aquele em que a comunicação não se opera e não atua ao nível só consciente, mas a outro nível, que podemos chamar 
simbólico, proveniente de e dirigindo-se ao inconsciente” (Id., p. 55). 

 Outra característica importante é que o texto literário adota uma linguagem conotativa, ou seja, palavras e 
expressões possuem um sentido figurado, metafórico; enquanto que o texto não literário se utiliza da linguagem 
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denotativa, na qual, as palavras são empregadas em seu sentido real, para assim informar o leitor e não emocioná-lo 
ou leva-lo a reflexão como ocorre na linguagem conotativa. 

 Além do mais, “obras literárias narram e expressam o sentido da vida, do mundo, das coisas, de uma maneira 
peculiar, às vezes tão intensa quanto uma obra filosófica” (PAVIANI, 2009, p. 68-69). Logo, temas literários se 
transformam facilmente em problemas filosóficos. Como salienta Paviani (2009, p. 69), “questões como o sentido da 
vida, do nada, do divino, da morte, da angústia, do amor, da guerra, do poder, do ser, do nada, do divino, do bem, da 
justiça, da persuasão, do conhecer, do pensar, do dizer, do tempo, do espaço, da história, etc.”, são ao mesmo tempo 
problemas filosóficos e literários.  

 Por meio das características elencadas anteriormente, pode-se observar que há uma relação muito próxima 
do texto filosófico com o texto literário. Essa relação segue o mesmo padrão de aproximação e distanciamento que 
visualizamos na Filosofia e na Literatura enquanto campos do conhecimento. Deste modo, um texto pode ser filosófico, 
literário ou filosófico-literário, uma vez que, na contemporaneidade as obras não se prendem a um gênero fixo, como 
ocorreu em períodos anteriores. 

 

4. A literatura no espaço escolar: recurso didático e interdisciplinaridade 

 Os recursos didáticos utilizados nos espaços escolares se constituem como importantes ferramentas que 
objetivam a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, além de contribuírem para a ação de mediação existente 
entre professor, aluno e o conhecimento em determinada área, enriquecem discussões e atuam como suporte para as 
práticas pedagógicas.  

 No ensino de Filosofia, os recursos didáticos facilitam a compreensão de conceitos pertinentes ao pensamento 
filosófico. “É um exercício de acesso a questões fundamentais para a existência humana; é um exercício de abertura 
ao risco, de busca da criatividade, de um pensamento sempre fresco; é um exercício da pergunta e da desconfiança 
da resposta fácil” (GALLO, 2012, p. 44-45). Logo, ensinar Filosofia não é uma mera transmissão de conteúdo ou 
informações, mas sim, de proporcionar uma experiência de pensamento. 

 Gallo (2012) evidencia que o docente que deseja ensinar Filosofia como uma experiência de pensamento deve 
colecionar elementos diversos que poderão ser utilizados como estratégia de sensibilização dos estudantes ou num 
processo de investigação filosófica que visa a construção de conceitos. Ao colocar as coisas “em seu ‘saco’, o professor 
vai criando um arsenal de recursos didáticos, que serão usados na medida da necessidade, no trabalho concreto com 
cada turma diferente de estudantes” (p. 142). Portanto, 

 

O professor precisa valer-se de textos dos próprios filósofos em traduções confiáveis, textos não 
filosóficos que permitam uma aproximação aos temas e problemas trabalhados, bem como outros 
materiais, como filmes, documentários, músicas, poesias, obras de arte, que permitam sensibilizar os 
estudantes para os problemas filosóficos a serem abordados (Id., p. 147). 

 

Nesse vasto arsenal de recursos didáticos, destacamos o texto literário. O mesmo desperta sensações, 
sentimentos; amplia visões de mundo. O texto literário projeta o leitor em novos horizontes, fomenta o uso da 
imaginação e da reflexão.  Como bem demonstra Aeres (2010, p. 39), “o texto ficcional possui um caráter auto reflexivo 
que deve ser explorado enquanto mediador de aprendizagem”. 

 Portanto, a utilização do texto literário como um recurso didático pedagógico nas aulas de Filosofia possibilita 
aos estudantes vivenciar novas experiências de aprendizagem. Por meio do texto, eles tem a possibilidade de refletir 
criticamente sobre o conhecimento e a realidade na qual estão inseridos. Além do mais, o texto literário quando utilizado 
nas aulas contribui de maneira significativa para o desenvolvimento qualitativo dos discentes e para que as aulas se 
tornem mais dinâmicas e atrativas. 

 Além desse caráter didático-pedagógico, a literatura atua como elemento que oportuniza o desenvolvimento 
de práticas interdisciplinares nos espaços escolares. Paviani (2009, p. 65) salienta que “a Literatura tem o mérito de 
articular num só escrito todos os saberes. Um romance pode apresentar uma visão econômica, social, política, religiosa 
e moral de um povo, de uma cultura”. 

 A respeito da interdisciplinaridade, Gallo (2003) nos esclarece que, 
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As propostas interdisciplinares - com todas as suas adjetivações e mesmo os outros conceitos próximos 
a ela, de multidisciplinaridade e transdisciplinaridade - surgiram exatamente para possibilitar esse livre 
trânsito pelos saberes, rompendo com suas fronteiras e buscando respostas para assuntos complexos 
como os ecológicos e os educacionais. [...] Embora ela possa significar um grande avanço em relação 
à disciplinarização pura e simples, não é, porém, um rompimento definitivo com as disciplinas. A 
afirmação da interdisciplinaridade é a afirmação, em última instância, da disciplinarização: só 
poderemos desenvolver um trabalho interdisciplinar se fizermos uso das várias disciplinas. E, se a 
fragmentação e compartimentalização dos saberes já não dão conta de responder a vários problemas 
concretos com que nos defrontamos em nosso cotidiano, precisamos buscar um saber, não-disciplinar, 
que a interdisciplinaridade não seria capaz de nos fornecer. Para pensar problemas híbridos, 
necessitamos de saberes híbridos, para além dos saberes disciplinares70. 

 A interdisciplinaridade busca a transposição de uma concepção fragmentada para uma concepção unificada 
do conhecimento. O estabelecimento de práticas interdisciplinares visa desarticular a compartimentalização das 
unidades curriculares por meio do estabelecimento de um processo de integração consistente, baseado no que há de 
comum entre elas. Com isso, as práticas interdisciplinares contestam o sistema escolar predominante no país. Apesar 
das dificuldades que fazem parte do seu caminho, a interdisciplinaridade produz resultados animadores, visto que, há 
uma superação de um modelo educacional defasado que não atende mais as necessidades das escolas, estudantes 
e professores nos dias atuais. 

 

Considerações finais 

 Dissertar sobre as relações entre Filosofia e Literatura é, sem sombra de dúvida, uma tarefa instigante, haja 
vista a trajetória histórica dessas áreas do conhecimento e de seus constantes momentos de aproximação e 
distanciamento. Entre esses grandes saberes não há uma busca de superação, ou de dominação. Há somente uma 
relação de partilhamento de saberes. 

 O texto filosófico e o texto literário apresentam especificidades que os diferenciam um do outro. No entanto, 
questões filosóficas podem se dar por meio da literatura como acontece na obra literária de Jean-Paul Sartre. Além do 
mais, a própria literatura se vale de problemas filosóficos e os insere no seu discurso. Desse modo, o texto filosófico é 
um tipo de literatura, do mesmo modo que, o texto literário também pode ser um texto filosófico. 

 A partir desse entrelaçamento entre Filosofia e Literatura compreendemos o quanto pode ser rica a prática do 
ensino de Filosofia que interage com o texto literário e textos de outras naturezas, como: fotos, notícias de jornal, 
pinturas, músicas, dentre outros. Por meio de comparações, diálogos e problemas, o texto literário fornece uma valiosa 
ferramenta para a compreensão de conteúdos filosóficos e para a promoção de uma experiência do pensamento. 

 Além da sua estimada contribuição para o ensino de Filosofia, a Literatura atua como fomentadora de práticas 
interdisciplinares no espaço escolar. A interdisciplinaridade promove uma integração qualitativa de um determinado 
conteúdo com outras áreas do conhecimento ditas como distintas. Com isso, há uma formulação de um saber mais 
integrado que rompe com as fronteiras com das disciplinas.   

 É notório a urgência em se trabalhar sob uma perspectiva interdisciplinar. No entanto, não devemos atribuir a 
Filosofia, a Literatura ou a outra área a responsabilidade para reunificar o conhecimento. Faz-se necessário que a 
escola – na figura dos funcionários, estudantes, pais e comunidade – adote um projeto curricular participativo, que 
favoreça uma troca de conhecimento entre os múltiplos saberes. Somente assim, a interdisciplinaridade deixará de ser 
uma prática isolada e passará a fazer parte do cotidiano escolar. 
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O Projeto “Vamos fazer um livro?” se apresenta com o objetivo de integrar Artes Visuais e literatura, com a culminância 
na confecção de um livro de história artesanal criado coletivamente por estudantes de seis a oito anos do  Centro 
Pedagógico da  Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG. Nesse projeto os estudantes são incentivados a 
refletirem sobre a condição do objeto livro, especificamente de literatura infantil, e seus elementos constitutivos como 
texto visual e verbal, capa, título, formato, tipo de encadernação, diagramação, design gráfico. Tem por objetivo principal 
conhecer e refletir sobre a estética do conteúdo dessa composição e o porquê de sua existência. Verifica-se que isto 
propicia um olhar mais criterioso na leitura deste gênero, sem desconsiderar o desfrute do fantasioso e do imaginário, 
elementos indispensáveis do universo infantil. Os estudantes apontam suas curiosidades e aprendizados diversos nesta 
experiência de vivência cultural e artística. 

 

Palavras chave: texto verbal e visual- literatura infantil- Artes Visuais       
   

1-Introdução  

 

Este relato de experiência objetiva externar sobre uma prática docente desenvolvida na disciplina de Artes Visuais, no 
ensino fundamental. A autora deste relato, atuando no 1º Ciclo de Formação Humana, no Centro Pedagógico da Escola 
de Educação Básica e Profissional da UFMG (CP/EBAP/UFMG), com crianças de seis a oito anos, integra, junto a 
outros docentes, na formação de educandos para além do processo de alfabetização e letramento71.  

Dessa forma, há a premissa de desenvolver junto aos estudantes o conhecimento, o estudo e a produção de obras 
artísticas visuais como pintura, desenho, escultura, fotografia e outras. É necessário, para isto, estar ciente sobre a 
importância da visualidade plástica e estética no mundo contemporâneo e também da necessidade dessa visão ser 
desenvolvida como elemento formador na educação de crianças e adolescentes no Ensino Fundamental. O ensino de 
Artes Visuais pressupõe o estímulo à reflexão, à observação e à percepção dos estudantes para a compreensão do 
conhecimento artístico, além da articulação de experimentações e produções no campo da arte com as experiências 
culturais e sociais do meio aos quais pertencem. Nesse sentido, tenho investido no ensino de Arte em metodologias 
que entrelaçam Arte e literatura infantil72, como fonte de conhecimento artístico, cultural e, acima de tudo, como 
entretenimento.  

Desde então, realizo um projeto na aula de Artes Visuais intitulado “Vamos fazer um livro?”, desenvolvido com alunos 
do 1º Ciclo do Centro Pedagógico. Minha relação com o projeto passa por uma forte identificação com o binômio 

                                                           
71 De acordo com a pesquisadora Magda Soares, em “Letramento” (2006, p.47), o termo significa “estado ou condição de quem não 
apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita” 
72 Ressalto que este termo merece discussão ampla, já que a designação de literatura infantil remete ao senso comum de que livro 
infantil é próprio somente do universo específico da criança, quando compreendo que qualquer leitor (adulto ou criança) possa 
usufruir e fruir desse tipo de tipo gênero literário, uma vez que emoções, conflitos, o imaginário e ficcional não se restringe a uma 
ou outra faixa etária. Nesta proposta, utilizarei o termo “literatura infantil”, pois não pretendo aprofundar nesta discussão que diz 
respeito ao conceito. 
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literatura/Arte, o que tem me estimulado a buscar reflexões sobre o tema e ancoragem teórica para aprofundar na 
questão do significado do livro de literatura infantil para o leitor a que se destina, geralmente as crianças.  

No projeto, os alunos são incentivados a refletir sobre a condição do objeto livro, (especificamente a literatura infantil), 
com seus elementos constitutivos, como texto visual e verbal, capa, título, formato, tipo de encadernação, diagramação, 
design gráfico. Pensar na estética, no conteúdo dessa composição e no porquê de sua existência, torna-se importante 
para que os alunos possam compreender, inclusive, a necessidade de conservação desse bem cultural, o livro.  

 

2- Pressupostos teóricos  

 

A leitura de um livro de literatura inclui a compreensão objetiva de seus aspectos formais (formato, cores, texturas, 
linhas, volumes, diagramação, design gráfico) e de sua estrutura narrativa, que abarca o enredo, ou seja, os eventos 
da história que se apresenta em determinadas linguagens (verbal ou visual). Essa apreensão deve incluir o contexto 
da obra literária, ou seja, quem a produziu, como o contexto do leitor, estabelecendo relações entre esse objeto e a 
experiência anterior daquele que lê. Para isso, surge a necessidade de saber como conduzir o olhar para essa leitura, 
que influencia consideravelmente na apreensão e fruição de um contexto literário verbal e/ou visual. Essa experiência 
possibilita uma formação nos âmbitos cultural, social, artístico. 

Há de se concordar que descrever sentimentos e sensações através de linguagem discursiva ou formal é realmente 
difícil, por isso, têm-se símbolos que podem expressar esse conhecimento, que inclui a sensibilidade e a percepção. 
Dessa maneira, conhecimento e sensibilidade devem fazer parte de qualquer experimentação estética, na qual o 
indivíduo reconstrói o que estaria “construído”, segundo seus próprios significados. Isso cabe para a literatura infantil, 
que é “matéria viva, passível de invenção e grande imaginação”, como afirma o autor e ilustrador de livros infantis 
Ricardo de Azevedo. O autor complementa sua reflexão, remetendo à escola como, muitas vezes, sendo um espaço 
mais racional e objetivo do que um espaço que trabalha o aspecto sensorial e imaginário, o que compreenderia o 
campo da arte e da literatura, pois esses campos do conhecimento não possuem uma verdade absoluta, mas várias 
verdades que são válidas. 

Sem generalizar, lamenta-se que a sociedade contemporânea ainda se firme como racionalista e intelectual, resíduos 
do século XIX, que tentou separar razão e emoção. É desejável, contudo, que essas duas dimensões se conjuguem, 
proporcionando conhecimento e auxiliando na construção da identidade cultural do homem, como afirma Martins 
(1992:10): 

Assim como a razão, os sentidos, os sentimentos, a imaginação e a memória simbólicas também são 
instrumentos de conhecimento, não só daquele conhecimento culturalmente acumulado, mas também 
o conhecimento conquistado cotidianamente, na interação única e pessoal de cada indivíduo com o 
mundo. 

As sensações internas e externas, portanto, se pronunciam através de manifestações e experiências diversas, 
produzindo um conhecimento próprio e necessário para o entendimento do mundo que nos cerca. Esse conhecimento 
se completa e se amplia com a dimensão sensorial e perceptiva, além do conceitual ou racional, o que nos permite 
criar e evoluir como seres humanos. Ressalta-se que criação e criatividade são elementos que não são exclusivos de 
quem vivencia arte, mas estão entremeados em várias experiências do agir, no dia-a-dia dos indivíduos, solucionando 
problemas cotidianos de diversas ordens, como vestuário, habitacional, mobiliário, dentre outros, bem como nas 
questões relativas a cores, forma, composição, entre outras. 

Na verdade, para se obter um olhar estético mais rico e apurado, é necessária uma predisposição que se desenvolve 
de forma cumulativa, através da experiência, que parte de um conhecimento mais generalizado e pessoal, até atingir 
um olhar que extrapola o subjetivo, sendo também objetivo, analítico e crítico. Apesar desse processo demandar 
conhecimento e exercício constantes, todos nós, podemos alcançar os estágios necessários para uma experiência 
estética significativa. É justamente este o objetivo pretendido no ensino de Arte, hoje: o desenvolvimento desse olhar 
mais apreciativo das imagens ou produções artísticas. Para o alcance desse aprendizado, é desejável que a Arte seja 
articulada, na estrutura curricular das escolas, como processo de cognição e sensibilização, ampliando o universo de 
valores e sentidos dos indivíduos. O exercício é de estimular e ampliar os modos de percepção do mundo que nos 
cerca, como assinala Martins (1992:29): 

É através da percepção e da sensibilidade, afetiva e cognitiva, elementos que formam o corpo da Arte, 
que a criança faz sua leitura de mundo, descobrindo os “textos”, as “palavras”, as “letras” de cada 
contexto. Quanto mais viver essa leitura, mais aumentará sua capacidade de perceber, mais terá 
ampliado seu repertório cultural, mais terá desenvolvido sua consciência crítica. É preciso estabelecer 
relações sensíveis e ricas para que isto aconteça, partindo de estímulos realmente geradores de idéias, 
sensações, sentimentos, pensamentos, etc. 
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Essas "descobertas", realizadas a partir de uma leitura de mundo, dependem diretamente das experiências do indivíduo 
com a realidade externa à qual pertence. O estímulo, para tal, pode e deve ser gerado na instância escolar, produzindo 
benefícios que extrapolam a característica do conhecimento apenas estudantil ou acadêmico. O cotidiano está repleto 
de situações que demandam algum conhecimento estético, na dimensão do fazer, sentir, falar e tantas outras ações, 
que nos passam geralmente despercebido. 

 

3- A proposta de confecção de um livro artesanal 

 

O projeto “Vamos fazer um livro?, já mencionado anteriormente, é integrante da disciplina curricular de Artes Visuais, 

com estudantes de 6 a 8 anos.  

3.1- Metodologia de trabalho 

 

A metodologia de trabalho inclui etapas que parte do re-conhecimento do objeto livro até um aprofundamento maior da 
concepção narrativa, com observações sobre os textos verbal e visual. São estas as etapas: 

 Inicialmente ocorre o manuseio de uma variedade de livros de literatura infantil, para discussão sobre seus 
principais elementos que o compõe, como: formato, capa, contracapa, folha de rosto, imagens ilustrativas da 
capa e miolo, número de páginas, ficha catalográfica, quantidade e composição do texto visual e verbal, técnica 
utilizada para ilustração. 

 Contato com exemplares de livros artesanais para conhecimento de como foram elaborados e confeccionados 
(tipo de material utilizado na montagem de capa e miolo, composição de imagens e texto, formato). 

 Convite a profissionais como autores, ilustradores, encadernadores, restauradores de livros para apresentar e 
discutir com os estudantes sobre a importância de sua atividade relativa à criação, elaboração e composição de 
um livro de literatura infantil. 

 Reflexões sobre as principais características de um livro de literatura infantil: identificação e discussão dos 
“conflitos” presentes nas narrativas de histórias clássicas, mais conhecidas pelos alunos, bem como a solução 
destes conflitos (ex: A bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Pinóquio)  

 Criação e elaboração de uma história individual e/ou coletiva. O desenvolvimento da história coletiva será 
descrito com maiores detalhes a seguir. 

 Discussão de possibilidades de técnicas a serem utilizadas para a ilustração e definição da técnica que será 
utilizada no livro a ser confeccionado pelos alunos. 

 Composição da capa, com estudo da fonte do título e ocupação da imagem. No caso do livro coletivo, a capa é 
que personaliza o livro que será de cada aluno, com a composição das imagens definidas por cada um.  

 Agrupamento interno das folhas, utilizando o procedimento de costura ou colagem do miolo do livro. Todo este 
trabalho é realizado pelos estudantes.  

 Avaliação de todo o processo e resultado do trabalho (principais dificuldades, facilidades, avanços, inovações, 
curiosidades, aprendizados diversos).  

 

3.2 - Colaboradores – Como se faz um livro? O que há em um livro de literatura infantil? 

 
Tivemos, neste percurso, palestras, conversa e intervenções muito positivas de autores, ilustradores, encadernadores 
e estudantes de graduação que possuem alguma relação na produção de um livro ou um livro especificamente de 
literatura infantil. 

Assim, tivemos um bate papo presencial com o autor e ilustrador de livros infantis Marcelo Xavier, que nos visitou na 
escola. Aprendemos com ele que: 

 A confecção de um livro deve se basear num tripé – o autor, o leitor e o livro, propriamente dito. Sem um 
desses três elementos, o tripé não se sustenta e não acontece o livro. 

 Qualquer um pode ter uma grande idéia para se fazer um livro. Mas ele acontece se essa idéia vier da cabeça 
e do coração juntos. 

 Um livro, quando finalizado, se transforma numa “asa de papel”, pois viaja por vários lugares, através de 
várias pessoas, os leitores. 

 O livro é um objeto mágico. Imagina quem faz, imagina quem lê. 
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Tais orientações vindas de um autor com o contato direto com os estudantes foram bastante importantes para a 
trajetória deste trabalho, fixou maior credibilidade e segurança para os discentes, no sentido de que estes poderiam 
também ser escritores e ilustradores de um livro. 

- Participamos de uma palestra com a professora e restauradora de livros, Walmira Costa, que nos trouxe informações 
importantes sobre a história do livro e como melhor conservá-lo.  

-Também contamos com a importante colaboração do encadernador de livros Juarez Vicira de Souza, que nos ensinou 
uma costura simples que utilizamos nos nossos livros. Ele também nos trouxe informações de como unimos o caderno 
costurado com a capa. 

-Convidamos a professora e ilustradora de livros infanto-juvenis Juliane Assis, da Escola de Belas Artes/UFMG, para 
conhecer o trabalho de uma profissional nesta área. Foi importante saber há a profissão de ilustrador (a).   

- Por último, tivemos um encontro com a bibliotecária do Centro Pedagógico, que nos prestou informações importantes 
sobre a composição de um, livro, esclarecendo conceitos como capa, contracapa, folha de rosto, orelha, lombada, ficha 
catalográfica, prefácio, dedicatória.  

 

4- O processo coletivo de construção da história do livro  

No processo de construção da história, que é coletiva, iniciamos pelas imagens, que são criadas pelos alunos a partir 

de uma dobradura aleatória de papel. Neste momento, ainda não é dito para eles sobre a função deste elemento 

visual. As formas criadas pelos alunos com as dobraduras feitas é pretexto para formulamos o texto verbal que se 

manifesta primeiramente de forma oral, para imediatamente ser feito o registro escrito, realizado pela professora. 

Num primeiro momento, os alunos recebem uma folha de papel branco A4 comum (retangular e plana), e é solicitado 
que transformem o formato inicial desta folha, da forma como desejarem. A ênfase é que façam com esta folha uma 
dobradura qualquer, e, se considerarem necessário, podem cortar ou colar, desde que aproveitam a folha de maneira 
mais integral possível, ou seja, quase sem a retirada de partes. Num segundo momento, inicia-se a construção da 
história, onde cada aluno se pronuncia para o restante do grupo a partir da sua produção feita com o papel, criando de 
improviso uma situação de continuidade do(s) fato(s) relatados anteriormente pelo colega. A disposição da turma é em 
círculo para facilitar este processo. E assim sucessivamente a narrativa vai sendo construída, tomando sempre como 
argumento para “ilustrar” o fato seguinte, a sua dobradura de papel. Este elemento é literalmente um “pretexto” visual 
que auxilia o que está sendo dito e posteriormente será uma referência para sua contribuição individual para esta 
história, que se consolida coletivamente. Este processo se inicia com a fala da professora, que geralmente já sinaliza 
algum personagem ou contexto da história que está sendo criada. Esta experiência de iniciar a história estimula e cria 
uma possibilidade maior para que os alunos invistam no imaginário do texto que está sendo “gerado” por eles mesmos. 

Enquanto está sendo realizada a fala do aluno, ele tem autonomia de decisão sobre o curso da história: podendo dar 
sequencia no que foi dito pelo colega na fala anterior ou mudar o rumo dos fatos, incluindo novos personagens ou 
contextos ou fazer alterações que julgar necessário. Se algum outro colega quiser sugerir ainda outro evento, isto pode 
ser incluído, desde que o “dono da fala” no momento aceite a sugestão dada. Isto acontece com frequência, pois no 
decorrer da construção da narrativa, vão surgindo muitas idéias advindas de todos. A professora faz o papel de 
mediadora, tentando conciliar as sugestões colocadas na roda e também discutindo junto aos alunos alguma situação 
de desconexão do enredo, onde surgem possibilidades muito destoantes para o contexto da história (ex: criação de 
um personagem num momento que não tem ligação com os fatos, espaço e tempos diferente do escolhido para o 
contexto da história, interrupções bruscas nos acontecimentos). Importante lembrar que esta proposta sugere uma 
narrativa linear ou seja, tem início, meio e fim. 

Como a fala de cada aluno depende da fala anterior do colega, os acontecimentos da história são elaborados numa 
condição de dependência direta do que foi dito antes. Dessa forma, é construída uma narração criada de forma bem 
inusitada, pelo imprevisto em que se dão os fatos, a partir da “ilustração” de cada um, diríamos assim.  

Feito o registro escrito de cada um pela professora, este se torna o texto verbal da história, que se constrói inicialmente 
na oralidade. Após concretização do texto verbal, o mesmo é lido para o grupo posteriormente para confirmação da 
narrativa construída. Cada aluno colabora assim com a efetivação de uma página do livro (texto verbal e visual). Esta 
“ilustração” pode ser utilizada no livro de forma integral (exatamente como foi feita) ou servir de referência para a 
criação de outra imagem, depois de definida a técnica que será utilizada. Para as ilustrações, a professora faz uma 
pesquisa prévia de possibilidades, apresentando para os alunos as mais viáveis, como colagens, xerox da própria 
dobradura, fotografia, xilogravura, desenhos.  O título é definido por votação, após sugestões diversas dos estudantes. 
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Após este procedimento, as partes do livro são ordenadas na sequência da história criada pelos próprios alunos, 
gerando a condição de construção individual (cada página) e coletivo, ou seja, cada aluno terá no trabalho final o livro 
propriamente dito, com a participação de todos os colegas. Todos participam de todos o processo, desde a construção 
da história, definição das imagens para ilustração, costura encadernação, capa, título  

 

4.1-O contexto do texto verbal 

 

A nossa história abrange algumas características que se aproximam das apresentadas geralmente nos livros de 
literatura infantil, principalmente considerando a faixa etária de 6 a 8 anos, como: 

- a narrativa é linear, com início, meio e fim. 

- o contexto da história inclui o imaginário e fantasioso, ressaltando também a ludicidade. 

- os textos são pequenos, com frases curtas. 

 

O início da história a ser construída começa sempre pela professora que já introduz algum elemento como cenário, 
tempo, espaço ou mesmo algum personagem. Com esta participação e fazendo parte de todo o processo, este início 
de narrativa é também sempre uma novidade, pois acontece a partir de uma dobradura que a princípio pode ou não 
ter uma representação figurativa que faça uma ligação direta com o texto verbal. Como a elaboração da história é 
linear, é sinalizado para os estudantes onde cada etapa deve terminar: o início, o meio e o fim. Este procedimento se 
faz necessário, pois, dependendo do entusiasmo das crianças nessa criação, elas sempre querem trazer para a 
narrativa um elemento novo. Como temos um número limitado de alunos no grupo, é necessário determinar as 
condições para que o enredo comporte uma “solução do conflito “ criado e se tenha uma possibilidade de solução (fim 
da história), mesmo que esta seja um impasse ou até mesmo um problema insolúvel. 

As crianças representam neste percurso situações bem próximas das que vivenciam em seu universo infantil, tanto no 
contexto real como no imaginário. É o maravilhoso, presente nas histórias imaginárias, em geral. 

Pela própria referência do que costumam ouvir em termos de histórias, surgem os contextos fantasiosos e inusitados, 
possíveis nas narrativas de histórias infantis, que funcionam como argumento para “salvar” algum personagem ou 
mesmo resolver algum conflito que aparentemente parece insolúvel. É o que ocorre, por exemplo, na história de “As 
aventuras de Murilo” (2005), onde felizmente este personagem tinha uma faca no bolso para cortar a corda que o 
prendia numa floresta, à noite, correndo o risco de vida, já que um lobo o havia prendido. Também na história “Marcelo 
e os Monstros” (2007), o personagem Marcelo se deparou com nada mais menos que dois monstros, a ponto de ter 
que ir para o hospital, para sanar este desespero. Mas ao invés de um tratamento médico tradicional, recebe Marcelo 
do médico um “bracelete que dizia ser mágico, porque se transformava em outros objetos”, o que o permitiu se distrair 
e não se lembrar dos monstros. Na história ”Amigos noturnos e diurnos” (2009), os animais tiveram sorte de ganhar de 
presente da estrela Estela um presente, que era um balanço que todos poderiam brincar. Ainda nesta narrativa, foi o 
cheiro ruim do porco Nico que salvou os animais de serem devorados pela tigresa, numa noite, na casa da coruja.  

Estas produções textuais ficcionais, não deixam de dialogar e fazer conexões com o cotidiano dos autores/leitores, 
pois reflete uma postura de entendimento e inserção na sociedade, apesar de criarem outra realidade através da 
fantasia e do imaginário. Importante destacar que em termos da literatura infantil, geralmente o que se tem é o adulto 
que escreve para a criança. Neste caso, quando as próprias crianças são produtoras da sua história, percebe-se uma 
autenticidade de valores, significações e que são mais próximas do seu mundo. Isto porque os alunos interagem com 
o texto (a princípio oral e coloquial) e porque ainda não está pronto, necessita da atuação de todos para acontecer. É 
preciso experimentar, perceber para conhecer. É preciso acionar seus conhecimentos anteriores para produzir outros 
novos conhecimentos. Para isto é necessária flexibilidade, inventividade, organização racional e emocional. Assim, o 
personagem Murilo na história “As aventuras de Murilo”, em suas aventuras no decorrer da história, poderia ter ido 
para outro espaço que não a lua ou mesmo ter voltado para casa tranqüilo sem maiores obstáculos. Por isso é que as 
produções artísticas são imbuídas de valores culturais, pois é produção humana que induz sensações, antes de 
conceitos. Ressalta-se que a metodologia utilizada para a construção do texto verbal acaba por ser um “segredo” que 
nem eles próprios sabem; este é decifrado por palavras (texto oral) a partir de um elemento visual. 

 

 

4.2-O contexto do texto visual 
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O autor Ricardo Azevedo diz numa entrevista em 2005 para o Instituto de Artes da Universidade do rio Grande do Sul 
(UFRGS): ”Não acho que a ilustração deva repetir o que o texto já disse”e perguntado ainda sobre a função que a 
ilustração tem em um livro infantil, responde: ”A meu ver, em princípio, ampliar o universo significativo do texto”. E é 
assim, que me posiciono quando consideramos que a ilustração não é e nem deve ser um suporte do texto, mas ela 
complementa, caminha lado a lado com o texto verbal, provocando a intertextualidade, estabelecendo o diálogo entre 
as diversas linguagens, o que confere os estudos do teórico e crítico literário Mikhail Bakhitin (1895-1975). 

Podemos utilizar a concepção do autor para a hibridização na literatura, já que um mesmo enunciado de uma obra 
literária permite o literário e o plástico como um só argumento, palavra e imagem seriam “elos discursivos” e constituem 
sentido. Bakhitin afirma que para o ouvinte obter uma postura ativa de resposta a um enunciado, é necessário sentido 
e não significado. A discursividade verbal e visual em uma obra literária, interagidos, podem criar diálogos em uma 
dimensão lúdica, educativa e estética. Também a linguagem polissêmica, caracterizada pela diversidade de 
interpretações, permite ao leitor efetivar um diálogo com ele próprio, com sua subjetividade. 
 
O autor e ilustrador de livros infantis Rui de Oliveira (2008) ressalta que com relação à ulustração, “reconhecer a 
imagem não significa dar-lhe nome. A imagem possui uma “ressonância visual”, assim como a prosa ou poesia ocorre 
uma sonoridade verbal” 
 
Tão importante quanto a narrativa verbal, se encontra a narrativa visual, principalmente nos livros de literatura infantil. 
Ocorre que ainda é muito comum que as crianças desejem ler ou representar de forma figurativa o que está sendo dito 
na texto verbal. Em contrapartida, elas prezam pela simplicidade e simplificação. E este é um veio importante quando 
se trata de produzir uma imagem para um livro de histórias. Elas não necessitam de muito. Conseguem ser sintéticas 
e objetivas. Com a exploração da dobradura, que é uma imagem com possibilidade plástica e discursiva, esta se torna 
um elemento importante para que oa alunos se desvinculem dos estereótipos de formas que já conhecem ou mesmo 
reproduzem nas suas representações visuais. Em “Marcelo e os Monstros”, por exemplo, as figuras dos dois monstros 
que estão na história foi exatamente o resultado das dobraduras feitas pelos alunos, o que gerou representações de 
monstros bem diferentes. Este é um ponto bastante positivo, onde os estudantes alcançam outros olhares e percepções 
para a construção do texto visual, conseguindo avançar na e consolidar outras possibilidades na produção de imagens. 
Como relata Parreiras(2009), “quando a ilustração é poética e artística, ela vai além do papel de cumprir com uma 
função decorativa:ela encanta, comove e leva o leitor a um universo simbólico, com sentimentos e sensações” 

No livro “Amigos Noturnos e Diurnos”, onde a ilustração foi construída a partir de formas de pedras, os alunos obtiveram 
um grau interessante de abstração, pois para escolher qual pedra seria mais adequada para cada situação ou 
personagem, teriam que “enxregar” além da forma: qual pedra poderia ser um touro, um elefante, uma tigresa, um urso, 
um porco ou um gato? Para garantir que uma ilustração seja sifnificativa, para além de figurativa, ainda não é um 
exercício fácil para a faixa etária destes alunos, mas ao mesmo tempo, são imbuídos de um imaginário que permite 
total flexibilidade para a criação e inovação.  
 
Também algumas representações do livro ”O desejo de Pituco”(2008) sobressaem as de cunho figurativo apenas, 
como por exemplo, quando ocorre o naufrágio do navio. O aluno Arthur (8 anos) representou um emaranhado de linhas 
que “sugere” a destruíção do navio, elaborando uma composição fora de algum estereótipo. 
 
Dessa forma, o que se pretende na proposta de ilustração dos textos verbais do livro de histórias é que os alunos 
explorem as possibilidades de experimentação com formas, cor e espaço, extrapolando um pouco o senso comum e 
deve se um exercício constante, pois isto deve gerar para ele próprio credibilidade e aceitação.  
 

5- Considerações finais 

 

A criação de histórias proposta no projeto ”Vamos fazer um livro?, apesar de serem construídas numa sequencia linear 
da narrativa, podem ser ancoradas em vivências realistas, do dia a dia como também extrapolam este universo, tocando 
e mesclando o imaginário e mágico, inerente no universo infantil. Podemos perfeitamente ter uma estrela que 
presenteia os animais da floresta com um brinquedo que agradam a todos, como também podemos ter as caveiras que 
quase atacam a casa do menino, se tornarem comida para o cachorro dele, além dos crânios das mesmas servirem 
de “bolas” de futebol? Também o personagem Marcelo pode se livrar dos seus monstros de forma divertida e é 
totalmente satisfatória para os autores/leitores, que auxiliam este menino no seu dilema. 

Obviamente que não poderia denominar esta produção verbal e visual dos alunos de um “livro de literatura infantil”, 
apesar dos objetivos se concentrarem para isto, no sentido de aproximação deste gênero. Denominamos essa 
produção verbal e visual de um “livro de história”, mas os estudantes têm plena consciência da importância de todo o 
processo, que é um “livro”, com todas as características atribuídas a este objeto. Participar desde a criação da história 
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até a efetivação deste objeto faz com que as crianças reflitam e estejam mais atentas para este bem cultural que não 
se finda com as tantas intervenções tecnológicas que incluem argumentos demasiadamente sedutores principalmente 
para as crianças. Vejo o retorno dos alunos me dizendo com alegria que ganharam um livro de presente ou mesmo 
alugou um determinado exemplar na biblioteca da escola. Espero que continuem esta jornada de leitores iniciantes e 
prósperos para além da vida trajetória escolar. Meu objetivo primeiro é que não levem o livro apenas para casa, mas 
para a vida.  

O livro literário, objeto conhecido, lido ou não lido, se mostra em novos formatos (em todos os sentidos), pois não é o 
único suporte para suportar tantas palavras e imagens- outros meios ascendem vertiginosamente. Mas o velho livro na 
estante, apesar de fixo e quase imóvel, resiste à turbulência contemporânea da pressa; ele não tem pressa, espera 
você leitor, que pode ir e vir para lê-lo, vê-lo, e degustá-lo no tempo necessário para seu deleite. 
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II Ciclo de Debates do Gpeale  Literatura na escola 
Eixo temático: Literatura, outras artes e áreas do conhecimento 

 
RESUMO: este trabalho tem por objetivo interpretar a performance da narradora de A contadora de filmes, de Hernán 
Rivera Letelier, publicado no Brasil em 2012 pela Cosac Naify. Maria Margarita, ao recontar em público os filmes a que 
assistia num povoado isolado nas profundezas das minas de sal chilenas, se apresenta como uma Scherazade latino-
americana, adiando, noite a noite dos domingos, a desesperança impregnada na alma de seus conterrâneos, corroídos 
de aridez. Na obra em questão, podemos perceber a Literatura sendo vivida em íntima relação com a Psicanálise e o 
Cinema, ao transcender realidades com base na encarnação do poder da palavra, oferecendo aos leitores uma fecunda 
tessitura artesanal, capaz de unificar, sob o signo da Arte, a própria mimese que a define como tal. Com apoio teórico 
de Antoine Compagnon, Tzvetan Todorov, Walter Benjamin, Roland Barthes, Adélia Bezerra de Meneses, Maria da 
Graça Paulino e Ivete Walty, pretendemos também chegar a indicativos que ampliem respostas à questão do papel da 
Literatura na escola, onde aquela deve ser vivida em toda a sua integridade, de modo a garantir vias diversificadas de 
acesso ao poder das significações. Se ela corre perigo, Literatura na escola para quê? Estaremos preparados para 

ultrapassar os dogmas disciplinares que a cerceiam? Será mesmo a Literatura  como reflexão sobre a premência do 

discurso artístico na formação do homem do século XXI  insubstituível na sala de aula? Há realmente possibilidades 
que somente a Literatura pode nos oferecer? Ela é ainda capaz de criar e transmitir valores na contemporaneidade? 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura, Psicanálise, Cinema, Escola. 
 
 
 
A tecelã das noites contadas 

1. Preâmbulo 
 

http://www.ricardoazevedo.com.br/
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Conto ao senhor é o que eu sei e o senhor não sabe; 
mas principal quero contar é o que eu não sei se sei, 
 e que pode ser que o senhor saiba. 
Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas 
 

Este trabalho é um exercício de volição, desejo e crença. Vamos reafirmar aqui nosso imodesto amor à 
Literatura, arte de estatura tão profundamente humana quanto a Música o é divina. As questões a que nos propomos 
investigar, elencadas no resumo acima – e que podem ser sintetizadas na reflexão sobre o estatuto literário como 
inerente à formação do Homem –, adiantamos: têm resposta afirmativa. 

Vamos contar a história de como uma estória (salve, Rosa!) nos atravessou, ao melhor estilo da lenda do 
Uakti, pertencente à cosmogonia dos índios Tucano, que vivem na Amazônia brasileira. Para demonstrar que a 
Literatura, seja como vivência, seja como conteúdo escolar, deve sempre nos inspirar a buscar “a pura verdade”73, tal 
qual o pequeno jardineiro de uma fábula japonesa... 

O texto entretece a tessitura da narrativa, gerando ficções que transmitem, por meio do Gesto, a Palavra, 
cujo princípio é o Verbo, sua encarnação. Pois atestamos que muitos são os lugares de escrita. Nossos escritos 
começam pelos nossos ouvidos: à cadência do narrado, nos toca o gosto contagiante de quem narra. Seguem pelos 
caderninhos que encontramos pela casa, nas folhas soltas, no jornal espalhado, nas revistas, nos bloquinhos de 
telefone, nas beiradas dos livros, nas capas dos livros... Às vezes, os escritos traçam caminho pelas paredes, como 
formiguinhas em fila, raspam memórias fugitivas na areia molhada, no chão. Quando crianças, o texto exborda, 
buscando concretudes: as paredes da sala, os azulejos do quintal, o sofá de couro branco da avó... Garatujas que 
codificam conotações incontidas: a letra do nome, os rabiscos, as tintas, as primeiras palavras, insinuando possíveis 
narrativas, organizando curiosidades e imaginamentos, levando-nos a sotavento pela aventurosa perplexidade de 
expressão puramente humana. 

Nesse tempo-espaço, a interlocução também se inicia. Quem nos “lê”? Quem nos ouve quando nos 
inauguramos no papel, na parede, na terra, olhando o mundo para além dos olhos? Quem supõe que a nossa 
imaginação é o mundo inteiro, com noite e dia, alegria, dor, tristeza e sonho? 

Certamente, os artífices da palavra nos ouvem. Poetas, pintores, escritores, ilustradores, críticos, 
contadores, leitores e, dinamizado ao infinito, professores. Porque muitos são os lugares de leitura. Pequenos leitores, 
leitores em formação, não perguntam sobre o escrever, nem em casa, nem na escola. Eles sorvem as palavras, nas 
histórias que contamos e lemos juntos. Apresentados ao deleite de belas e boas histórias, aprendem (e nós também) 
a hospedar, ao longo da vida, o sabor das palavras no coração, no pensamento. E uma vez ali hospedado, é para 
sempre. Corre a vida: mais leitura e mais escrita, nos tornando grávidos e ávidos pelo jogo da escritura e seus avessos, 
como nos ensinou Roland Barthes. 

Entendemos que escrever é buscar e dar sentido às coisas, atravessar fronteiras, compartilhar travessias 
e liberdade, ou: ler o mundo. Nomear. Recontar histórias de origem, subverter, resistir, lutar. Escrever é ter acesso ao 
poder de significar. Como explica Adélia Prado (1991), no poema Antes do nome: 

 
Não me importa a palavra, esta corriqueira. 
Quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe, 
os sítios escuros onde nasce o ‘de’, o ‘aliás’, 
o ‘o’, o ‘porém’ e o ‘que’, esta incompreensível 
muleta que me apoia. 
Quem entender a linguagem entende Deus 
cujo Filho é Verbo. Morre quem entender. 
A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda-muda, 
foi inventada para ser calada. 
Em momentos de graça, infrenquentíssimos, 
se poderá apanhá-la: um peixe vivo com a mão. 
Puro susto e terror. 

 
Ao término deste artigo, depois de percorrer uma trajetória compartilhada de leitura e análise de A 

contadora de filmes, do chileno Hernán Rivera Letelier (2012), pretendemos elucidar a seguinte indagação: o que disso 
a escola ensina? 

 
 

2. Scherazade 
 
Onde quer que um homem sonhe, profetize 

                                                           
1. Em O pote vazio, lemos a história de um pequeno jardineiro dotado de grande coragem. Delegando às flores a escolha oracular 
de seu sucessor, o Imperador distribuiu sementes entre todas as crianças do reino, que deveriam retornar na primavera com os 
frutos brotados sob os cuidados de cada uma delas. Ping foi o único a levar a prova de um supostos fracasso: seu pote estava vazio. 
Exultante, o Imperador anunciava ter encontrado seu sucessor, uma vez que as sementes que distribuiu estavam todas queimadas 
e, portanto, estéreis. “Admiro a coragem de Ping, que apareceu diante de mim trazendo a pura verdade. Vou recompensá-lo com 
meu reino e torna-lo imperador deste país.” (O grifo é nosso) 
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ou poetize, outro se ergue para interpretar. 
Paul Ricoeur 
 
Maria Margarita é a nossa contadora de filmes. Filha menor entre cinco irmãos de uma família de mineiros, 

torna-se a escolhida para narrar, a seus familiares e coetâneos, os filmes exibidos no único cinema da vila perdida nos 
confins do deserto do Atacama, conhecido como “o deserto mais solitário do mundo”. É o final a década de 1950, as 
minas de sal entram em declínio, fazendo com que a realidade se revista de aridez e asfixia. Os filmes que chegavam 
ao povoado constituíam-se na rara possibilidade de transcender a realidade rude que os cercava. O acidente de 
trabalho sofrido pelo pai, que corta a renda familiar pela metade, aliado simbolicamente à fuga da mãe daquele cenário 
áspero, encaminha nossa personagem ao proscênio da modesta sala de jantar da casa onde vive. Foi uma de suas 
marcantes vitórias: 

 
Aliás, devo esclarecer aqui que não me mandavam para o cinema só por ser a única mulher da família 
e eles – meu pai e meus irmãos – serem cavaleiros com as damas. Não senhor. Eles me mandavam 
porque eu era a melhor contando filmes. Assim mesmo, como se ouve: a melhor contadora de filmes 
da família. Depois, passei a ser a melhor da viela e em pouco tempo a melhor do povoado. Que eu 
saiba, não havia ninguém no povoado da Mina que ganhasse de mim na hora de contar filmes. (RIVERA 
LETELIER, 2012, p. 7) 

 
Segundo Walter Salles, na apresentação da história de Rivera Letelier, o talento narrativo de Maria 

Margarita confere a ela o título de “memória cinematográfica de sua região”, a guardiã “desse embate fascinante entre 
realidade e imaginação”. Que serve, ainda, como delicado relato de fundo sobre a descoberta da puberdade, mesmo 
que asperamente, e os dissabores da adolescência, num mundo que se modifica irreversivelmente, revelando tensões 
entre classes sociais, abuso de poder e violência, “que resulta da convivência de contrários num mesmo espaço 
geográfico”, tão retesado quanto as vozes dos fantasmas que rodeiam Pedro Páramo. 

O relato da menina que cresce contando filmes no deserto ganha dimensão universal no momento em 
que o tempo passa a habitar a trama, nomeando uma realidade que pode ser compartilhada numa escala maior de 
vivências – aquelas que ultrapassam o espaço, fomentando amplitude e fecundidade. Pois, como afirma Ricardo Piglia 
(2006, p. 22), “não se trata de interpretar (porque já se sabe tudo), mas de reviver.” Reviver o que somos, relembrar as 
memórias que nos definem, recontar as ausências que nos estruturam, também como forma de resistência: 

 
A televisão foi se apoderando do povoado feito uma epidemia desconhecida e altamente contagiosa. 
E, ao que parecia, sem antídoto conhecido. 
Depois da confeitaria de dom Primitivo, foi o Clube dos Empregados, onde instalaram um novo aparelho. 
Antes que se passasse um ano, todo mundo tinha um em casa. Os peões, de 14 polegadas; os 
funcionários e a chefia, de 23. Os tetos das vielas de casas se transformaram em bosques de antenas 
e uma chuva de palavras novas começou a ser ouvida por todos os cantos: áudio, sinal, seletor, canal, 
set. 
A televisão tinha vindo para ficar. [...] 
Quanto a mim, só de vez em quando alguma anciã enferma – e sem televisão – mandava me buscar 
para que contasse um filme antigo. Ou me convidavam para cantar no Sindicato dos Peões um número 
de fundo em algum sarau artístico. 
Nessas ocasiões, e embora os aplausos já não fossem os mesmos de antes, eu voltava a ser feliz. 
(RIVERA LETELIER, 2012, p. 95-96) 

 
Maria Margarita é nossa Scherazade latino-americana, a tecelã das noites que conta tramas em teia, numa 

urdidura infindável, infinita. Em As mil e uma noites, a contadora de estórias tece com astúcia o fio narrativo, pronto a 
ser suspenso no momento exato de satisfazer a curiosidade do Sultão, o que significa, segundo Adélia Bezerra de 
Meneses , o adiamento do prazer, sempre adiante, para além da luz do dia. Pois, como escreveu Walter Benjamin, a 
cura pela narração restaura a força do simbólico, o qual, vivificado, inscreve no texto, na trama, seu sentido pleno e 
primordial: o de veículo de experiência humana (MENESES, 1995, p. 52 e 54). Se afetiva, essa experiência demanda 
um certo tempo de cura, baseado na escuta, que possibilita o confronto com os conflitos da consciência, exatamente 
como se vivencia um processo terapêutico. A sultana, deduzimos, maneja sema e soma, signo e corpo, apropriando-
se do Poder da Palavra a fim de arquitetar a ampla passagem que recomponha “a capacidade de moldar, de plasmar 
almas” (MENESES, 1995, p. 52), por meio do acesso ao mundo simbólico, assim traduzido: UMA VIDA É TROCADA 
POR UMA NARRATIVA (idem, p. 50). Como lemos à página 56: “a palavra narrada guarda uma inequívoca dimensão 
sensorial”, talhada no cerne da dialética da significação. “A Palavra é também, inapelavelmente, corpo.” 

Ao transformar a narrativa fílmica em narrativa oral, Maria Margarita materializa aquela troca. Não apenas 
reproduzia a história vista/ouvida e lida por ela, na tela do cinema, mas a (re)criava e (re)tecia, em simultaneidade: 
palavra – voz – corpo – gesto. Em fecundo e articulado movimento interativo-intuitivo, uma criação se presentificava e 
se materializava no imaginário dos que dela desfrutavam. A narração de Ben-Hur atesta: 

 
Foi então que alguma coisa se apoderou de mim. 
Enquanto contava o filme – gesticulando, dando braçadas, mudando a voz – ia como que me 
desdobrando, transformando, convertendo-me em cada um dos personagens. [...] 
Eu não estava contando o filme, eu estava atuando o filme. Mais ainda: eu estava vivendo o filme. Meu 
pai e meus irmãos me ouviam e olhavam para mim de boca aberta. 
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“Essa menina é uma artista completa”, comentou meu pai quando, esgotada até a última gota, acabei 
de contar o filme. 
Ele e meus irmãos pareciam estar flutuando. 
E estavam com os olhos marejados. 
(RIVERA LETELIER, 2012, p. 31-32; grifos nossos) 

 
Como um artífice, ela, a contadora de filmes, e o processo de feitoria da obra (em miscigenação autor/obra) 

dialogavam entre si enquanto reveladores da construção de um sentido comunitário para a sua vida e para os que 
estavam à sua volta, e que resistisse igualmente à realidade desértica e seca do Atacama, bem como à alienação do 
trabalho postulada por Karl Marx. Aberto a imaginamentos e transcendência, alinhavado por fios infindos e inefáveis 
de maravilhamento e gratitude, o Corpo encarna a Palavra, despertando o desejo de contar os filmes cada vez melhor. 
“Passado algum tempo, já não me conformei só com a mímica e as mudanças de voz, e incorporei elementos externos, 
como no teatro. [...] Depois comecei a fabricar o meu próprio material cenográfico” (RIVERA LETELIER, 2012, p. 36), 
guardado num caixote de chá, ao lado da parede branca da casa, que lhe servia como suporte narrativo – a tela a ser 
regada. Para Gagnebin (2012, p. 11), os movimentos precisos do artesão, que respeita a matéria que transforma, 
possuem, na ótica de Benjamin, uma profunda relação com a atividade narradora, pois esta também é, em alguma 
medida, uma maneira de dar forma à imensa matéria narrável, participando assim da ligação secular entre a mão e a 
voz, entre o gesto e a palavra (grifos nossos). 

Narrando para sua vizinhança o que assistira no cinema do povoado, Maria Margarita dava timbre e cor 
próprios às tantas vozes que lhe chegaram através da tela cinematográfica, conectando-se simultaneamente com a 
pluralidade mundana e com sua singularidade. A feitura artesanal e sempre bem feita de sua performance como 
narradora lhe conferia consequências psicológicas como autorrespeito e o respeito dos outros, afirmando sua inserção 
no mundo público e em si mesma: no melhor de si mesma: 

 
Quando o cinema não abria, eu escolhia um filme mexicano para contar, desses cheios de canções, 
que eram os favoritos do público. Naquelas ocasiões a casa se enchia tanto que não sobrava nada 
além de um espaço muito estreito para que eu me mexesse. 
Essas sessões com muito público eram as melhores para mim. Meu pai comentava que eu tinha uma 
espécie de pânico ao contrário. Uma espécie de “êxtase de palco”, dizia rindo. Pois quanto mais gente 
me ouvia e via, melhor eu contava o filme. [...] 
Depois dessas sessões os aplausos ficavam ressoando em mim a noite toda, a ponto de eu não 
conseguir conciliar o sono. Em meus desvelos pensava em minha mãe, e chorava em silêncio debaixo 
das cobertas. Quando ela nos abandonou, do mesmo jeito que meu irmão começou a gaguejar eu me 
cobri de piolhos brancos. As vizinhas diziam que esse tipo de piolho aparecia quando a gente tinha 
alguma dor na alma. E como a dor era pela minha mãe, comecei a comer os piolhos de amor por ela. 
(RIVERA LETELIER, 2012, p. 53 e 55) 

 
Para estar à altura de sua nova função, Maria Margarita resolveu renomear-se, para fugir ao sortilégio da 

letra M, que encantava seu pai. Ele, Medardo, se casara com Maria Magnólia, com que tivera cinco filhos: Mariano, 
Mirto, Manuel, Marcelino e Maria Margarita. Ao saber que grandes artistas geralmente adotavam pseudônimos, às 
vezes para fugir a combinações as mais esdrúxulas, nossa contadora chegou a seu nome artístico: Fada Docine. Soava 
bem, um acento afrancesado que comprovava a afirmação ouvida numa tarde: “Sua filha é uma fada contando filmes, 
vizinho, e sua varinha mágica é a palavra. Com ela, nos transporta.” (RIVERA LETELIER, 2012, p. 48) Diante de seus 
espectadores e consigo mesma, Maria Margarita resistia à barbárie e afirmava sua humanidade. 

Sob a capa de Fada Docine, nossa narradora transforma solidão e alienação em experiência de 
comunidade e experiência comunicável. Às margens do sistema capitalista no período em que se desenrola nossa 
história, o povoado da Mina floresceu num meio artesão, até quando a mediação de mundo se dava pela indústria 
cinematográfica, que ganhava alcance por meio da narrativa oral. Dessa forma, podemos afirmar que ali medrava uma 
“forma artesanal de comunicação”, como teorizado por Benjamin:  

 
Ela [a narrativa] mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime 
na narrativa a marca do narrador [...] Assim, seus vestígios estão presentes de muitas maneiras nas 
coisas narradas, seja na qualidade de quem as viveu, seja na qualidade de quem as relata. (BENJAMIN, 
2012, p. 9) 

 
Ou seja: na narração, corpo e voz se fazem um só, tornando presente compartilhável o passado. No 

aforismo benjaminiano está dito: “não há narrador sem experiência, mas tampouco há experiência sem narração.” No 
deserto onde vivia nossa Fada, o tempo passava lento e tranquilo, infiltrando vestígios no cotidiano do povoado, os 
quais, pouco a pouco, empanavam o brilho da experiência, alterando os rumos de seus desdobramentos. A “ordem 
das urgências” viva presa do fluxo temporal próprio que por ali corria. Maria Margarita compreendia, como Piglia (2006, 
p. 17), aquela dicotomia: “Minhas narrações de filmes os tiravam daquele amargo nada que era o deserto, e mesmo 
que fosse por um instante os transportava a mundos maravilhosos, cheios de amores, sonhos e aventuras. Em vez de 
vê-los projetados numa tela, em minhas narrações cada um podia imaginar esses mundos ao seu bel prazer.” (RIVERA 
LETELIER, 2012, p. 75) 

Afinal, “contar a vida é como contar um sonho ou contar um filme”, ensina a Fada Docine. Ou como contar 
uma lenda para “o fantasma de uma aldeia abandonada” (idem, p. 102), que vive sob o encantamento de um filme 
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repetido dia após dia, para o qual não há plateia, não há ouvintes. Há um supra-senso roseano, capaz de despertar, 
num coração aquietado e ressequido, a percepção de que imaginar pode ser melhor do que comprovar, de que há 
mais possibilidades no universo ficcional do que no mundo real, simplesmente porque a Literatura é, antes de tudo, 
matéria de salvação. 

Para quem, como Maria Margarita, a Scherazade de sal, vivia no próprio corpo a etimologia das palavras 
“experiência” e “narrativa”, tomada por histórias e estórias, se oferecendo à criação artística, em carne e voz, podemos 
imprimir a lenda74:  

 
Uakti é uma lenda dos índios Tucano da Amazônia. Uakti era um monstro, com o corpo perfurado por 
várias fendas. Quando ele corria pela floresta, o vento passava pelas pequenas fendas de seu corpo, 
produzindo sons maravilhosos. Uakti atraía as mulheres da tribo com seu som e as seduzia. Os homens, 
tomados de ciúmes, caçaram, mataram e queimaram Uakti. Três palmeiras cresceram no local onde o 
monstro fora queimado, mantendo vivo seu espírito. Os instrumentos musicais de sopro feitos dessas 
palmeiras permitiam aos índios reproduzir os sons do Uakti. (MAPA, 1992) 

 
3. Semeadura 
 
... sempre teremos perante nós a ambição 
de fazer da literatura, vida. 
J. Saramago 

 
Narrativa e informação são formas distintas de comunicação. Para Benjamin (2012), a essência da 

informação é contrária ao saber que vem de longe, “do longe espacial das terras estranhas, ou do longe temporal 
contido na tradição”. 

Com a informação, convergimos o nosso pensamento para o razoável e verificável. A informação precisa 
ser plausível e compreensível em si e para si, enquanto a arte da narrativa, tecida na justeza estética do dizer, se 
realiza na amplitude e no jogo da interpretação, evitando explicações de qualquer feição. 

Talvez, escreve Ricardo Piglia em O último leitor (2006, p. 28), “o maior ensinamento de Borges seja a 
certeza de que a ficção não depende apenas de quem a constrói, mas também de quem a lê. A ficção é também uma 
posição do intérprete.” Quem interpreta, assume um lugar no jogo das significações, e se habilita a transformar 
figurações em fulgurações – sejam elas estéticas, ficcionais, conceituais, classificatórias, funcionais... 

Se, ainda caminhando pelas mãos de Piglia, podemos imaginar o que já sabíamos – o que sempre existe 
cabe numa outra escala, num outro tempo, nítido e distante – a pergunta “o que é um leitor?” é a pergunta da Literatura, 
que busca aquele que mantém uma postura criativa frente ao mundo. A resposta a essa pergunta – para benefício de 
Piglia (2006, p. 25) e de todos nós, “leitores imperfeitos porém reais – é um texto: inquietante, singular e sempre 
diverso.” Como a vida, corpo vivo da Palavra. 

Esse leitor tem como tarefa primordial instaurar um novo tempo de subjetividades, para que vençamos o 
esquecimento através da Literatura, uma vez que ler/ouvir/contar histórias contribui para escutarmos o mundo sem 
medo. É preciso, cada dia mais, ler em “carne e letra”, no intuito de resgatar a criatividade, a sensibilidade, a ousadia 
e a coragem de fomentar o dissenso, angariando leituras imprevistas e subversivas, de modo que a Literatura deixe de 
ser atividade e passe a ser atitude. Preferencialmente, a atitude de ser “a única mulher que vive sozinha num povoado 
fantasma” (RIVERA LETELIER, 2012, p. 101), lidando com a incredulidade dos vivos, que a consideram saudosista, 
romântica, folhetinesca; em resumo: louca. A louca da casa, guardiã dos sonhos truncados inspirados pela mãe, cujo 
roteiro de vida, projetado a contrapelo dos sonhos, resultara em naufrágio. A “perda” transcorre num ritmo temporal 
mais vagaroso, quando ainda se tinha tempo para contar as imaginações do narrado vivido:  

 
Depois bateram na porta. E não me restou nenhuma dúvida. Era o jeito da minha mãe bater. Eu me 
apoiei atrás da porta lutando contra os desejos de abrir. Do outro lado ouvia-se a sua respiração. “Abra 
a porta, minha filha”, dizia entre soluços. Eu também chorava. Éramos duas náufragas agarradas na 
mesma tábua. A casa, a rua, o povoado deixaram de existir. Estávamos só ela e eu, uma em cada lado 
da porta. 
Só ela e eu, uma em cada lado do mundo. 
(RIVERA LETELIER, 2012, p. 105) 

 
Para se escolher a atitude, é preciso, como quer Ivete Walty, instaurar e cultivar “antilições”, no que é 

secundada por Ana Maria Machado, que nos convoca a ir na contracorrente do discurso que pretende subordinar o 
texto literário ao jugo escolar: 

 
No fundo, a exigência da criatividade e da qualidade artística numa obra não é apenas um luxo elitista, 
mas constitui aquilo que tão bem definiu o escritor italiano Gianni Rodari, ganhador do prêmio Andersen, 

                                                           
2. No original, em inglês, que traduzimos livremente: The legend. Uakti is a legend from the Amazon Tucano Indians. Uakti was a 
monster with several holes on his body. When he ran across the forest, the wind passing through his body make wonderful sounds. 
Uakti attracted the women from the tribe with this sound and seduced them. The men became jealous and hunted, killed and buried 
Uakti. Three palm trees grew on his burial place, keeping his spirit alive. The musical wind instruments made from the palm trees by 
the Indians reproduced the Uakti sound. 
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em sua Gramática da fantasia – é uma necessidade, “não para que todos sejam artistas, mas para que 
ninguém seja escravo”. (MACHADO, 1999, p. 79, grifos nossos) 

 
Enquanto pensamos na relação de Maria Margarita com a palavra narrada, na forma por ela acolhida para 

estabelecer comunicação e convivência com as pessoas do seu povoado, pensamos no seu papel na formação da 
sensibilidade daqueles homens. Com esse olhar nos transportamos ao papel do professor/a na escola na formação de 
leitores. 

A formação, sendo mediada pela linguagem, traz em si o resultado da relação constituinte que se 
estabelece com a palavra: a palavra tem o poder de formar ou transformar a sensibilidade e o caráter do leitor. Poder 
esse que, todavia, precisa ser cultivado. 

Não se trata aqui de demonizar o discurso didático como responsável exclusivo pelo esvaziamento do 
potencial do texto literário. Magda Soares, ao tratar da “escolarização inadequada”, já chamara a atenção para a 
complexidade da questão. A relação literatura-escola pode ser fecunda e estimulante. “Não é a escola que mata a 
Literatura, mas o excesso de didatismo, a burocracia do ensino acoplado a regras preestabelecidas, a normas rígidas 
e castradoras”, explica Walty (p. 52). Além do insidioso “fenômeno da legitimação da leitura”, que trabalha para 
compartimentar o que é plural por natureza. Manipular a polissemia típica do texto literário a favor de causas ou 
sistemas é grave; diríamos mais: é criminoso. 

Alberto Manguel (1997), o crítico que lia para Jorge Luis Borges, destaca o perigo de se estabelecer 
controles à circulação do imaginário:  

 
Assim, nem todos os poderes do leitor são iluminadores. O mesmo ato que pode dar vida ao texto, 
extrair suas revelações, multiplicar seus significados, espelhar nele o passado, o presente e as 
possibilidades do futuro pode também destruir ou tentar destruir a página viva. Todo leitor inventa 
leituras, o que não é a mesma coisa que mentir; mas todo leitor também pode mentir, declarando 
obstinadamente que o texto serve a uma doutrina, a uma lei arbitrária, a uma vantagem particular, aos 
direitos dos donos de escravos ou à autoridade de tiranos. (MANGUEL, 1997, p. 322-323) 

 
Nesse percurso de configuração do leitor, nos deparamos com Larrosa (2006), quando desloca o 

significado da experiência de leitura para o da leitura como experiência. Para Walty (p. 54), a Literatura deve fazer da 
escola um lócus de pertencimento, “pois urge formar um leitor sensível e crítico, que perceba o sentido do ritual, faça 
parte dele sem se submeter cegamente.” Fada Docine não pode ser uma leitora dócil, seu corpo de resistência 
conformado às amarras do corpo narrativo. Pelo contrário: ela deve continuamente se abrir para os sopros e sons do 
Uakti... 

Literatura é, ensina Todorov (2010, p. 10-11), potência encantatória e vigor não-servil. Portanto, é 
essencial que seja lida e estudada, porque oferece um meio (e aqui Compagnon (2009, p. 47) assume a citação), talvez 
único, “de preservar e transmitir a experiência dos outros, aqueles que estão distantes de nós no espaço e no tempo”, 
diferentes de nós, como diversificada é a natureza humana. Como encerra “um saber insubstituível”, se qualifica para 
as singularidades, janela “onde a casa vira mundo” (Mia Couto, apud Walty, p. 57). 

Esse leitor destemido é receptor e produtor de significados, cria relações ficcionais a partir da 
transformação, da emoção e do testemunho, fronteiras bem distantes do simples espectar. Ele vive de acordo com “a 
pura verdade”, aquela demonstrada pelo pequeno jardineiro Ping, único a ter coragem de levar ao Imperador um pote 
vazio. A verdade da leitura literária deve ser genuína: 

 
[...] devo aos livros o que sou. Nos momentos mais difíceis e dolorosos da minha vida, aqueles instantes 
da solidão existencial mais dura, do confronto com a dor mais além da própria solidariedade e do 
carinho, foram os livros que me deram a mão, que estabeleceram uma ponte que me uniu a pessoas 
que nunca conheci, mas cujos espíritos me iluminaram e me enriqueceram, deram continuidade à minha 
participação na aventura humana, além das distâncias e vencendo os séculos. Só tenho por eles uma 
atitude grata e afetuosa, de reconhecimento e celebração. (MACHADO, 1997, p. 71.) 

 
Em que situações propiciamos, aos nossos alunos e a nós mesmos, a leitura como experiência? Em que 

interações com a palavra nos colocamos em cuidadosa renovação e em disponibilidade para o jogo e para a invenção? 
Temos nos relacionado com a palavra, como leitores e narradores, para reaver ao espírito a indeterminação e a 
inefabilidade da infância e ler o mundo de uma outra maneira? 

A partir do momento em que nos abrirmos – professores, críticos, alunos, leitores – para cultivar, com 
autoridade, a alteridade que ressoa do texto literário, em suas errâncias e obliquidades, estaremos plenos, artífices da 
atividade artística que define nossa própria humanidade, que nos coloca em mãos o fio a ser tecido nos cenários da 
Imaginação e da Narração, como poetizado por Emily Dickinson (1984): 

 
13/100 
Entre a forma da Vida e a Vida 
A distinção é definida 
Como o licor entre os lábios 
E o licor no licoreiro. 
Para guardar, este é um primor, 
Mas para a ânsia do êxtase 
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Licor nos lábios é melhor – 
Eu sei bem porque provei. 

 
Semeaduras. Mesmo que em ambientes inóspitos. 
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LITERATURA E CINEMA DE ANIMAÇÃO: UM ESTUDO DO POEMA “MORTE E VIDA SEVERINA” EM 
ANIMAÇÃO. 

Luciano de Barros Carneiro75 

 

Este trabalho consiste em parte de minha pesquisa de mestrado e tem como objetivo, compreender parâmetros e 
conceitos sonoro-musicais presentes na animação “Morte e vida severina” como possibilidades em educação musical. 
A animação é uma tradução do poema homônimo de João Cabral de Melo Neto, obra muito importante da literatura 
brasileira. Este conceito de tradução é explicitado por Júlio Plaza (1987) e efetiva-se na reestruturação ou reinvenção 
de uma narrativa em outras linguagens, onde um mesmo objeto é representado por outros signos, neste caso, a 
transposição da linguagem escrita para a linguagem audiovisual. Nesta caminhada retirante em que acompanhamos 
os passos de Severino por meio de estudos da animação, partimos do seguinte questionamento pra refletir: Como 
foram produzidas as músicas, os sons e as imagens nessas produções e o que elas podem nos ensinar? Pelo exercício 
de decupagem da animação, realizamos a descrição de alguns trechos da produção enfatizando as características 
sonoras presentes nela, relacionando-as com o conceito de “paisagem sonora” desenvolvido por Murray Schaefer 
(2001), a fim de estimular um refinamento da escuta e da atenção ao assistir produtos como esses. Alguns parâmetros 
melódicos, harmônicos, rítmicos, agógica e caráter das composições musicais também são contemplados com o 
propósito de compreender o ambiente sonoro da animação em suas potencialidades educativas. Tecemos reflexões 
entre sons e imagens em diálogo com conceitos abordados por Michel Chion (2011), que considera este assunto como 
um contrato audiovisual. Por conseguinte, estimulamos experiências com produtos audiovisuais, como este abordado 
na pesquisa, em práticas no ensino de música que contemplem a paisagem sonora de que dispomos no ambiente ao 
redor como possibilidade de formação, enfatizando a expressividade e criatividade. 

 

Palavras Chave: Educação Musical, paisagens sonoras, cinema de animação, literatura. 

 

INTRODUÇÂO 

O presente artigo trata-se, pois, de um desdobramento de minha pesquisa de Mestrado em Educação. Este 
recorte, especificamente, vem a tratar de reflexões acerca dos parâmetros sonoros da animação “Morte e vida 
severina”, tendo como objetivo compreender parâmetros e conceitos sonoro-musicais presentes nela como 
possibilidades em educação musical. Nesta caminhada retirante em que acompanhamos os passos de Severino por 
meio de estudos da animação, partimos do seguinte questionamento pra refletir: Como foram produzidas as músicas, 
os sons e as imagens nessas produções e o que elas podem nos ensinar? 

O objeto que escolhemos pesquisar, uma obra traduzida de um poema da literatura brasileira para cinema de 
animação, nos fez pensar em qual método seria melhor para realizarmos essa pesquisa e foi a partir dessa reflexão 
que encontramos a cartografia. Assim, além da abordagem qualitativa, esta pesquisa tem inspiração na cartografia, 
não enquanto um método duro e com procedimentos rígidos a serem seguidos, mas com maior liberdade para construir 
esse processo, sem deixar de ser rigoroso. Passos e Kastrup (2015), afirmam que o sentido da cartografia consiste no 
“acompanhamento de percursos, implicação em processos de produção, conexão de redes ou rizomas” (PASSOS, 
KASTRUP, 2015, p. 10).  

Como um instrumento de pesquisa, lançamos mão do uso do procedimento da decupagem da produção 
selecionada a fim de observar e analisar os conceitos em educação musical ali presentes, desenhando e/ou 

                                                           
75 Mestre em Educação – PPEDU-UFSJ. Professor de piano e canto no Conservatório Estadual de Música Pe. José Maria Xavier – 
São João del Rei, membro do Grupo de Pesquisa, Educação, Filosofia e Imagem – GEFI – UFSJ. E-mail: 
luciannodebarros@hotmail.com  
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redesenhando mapas, conectando meios para se pensar em educações com este produto cultural. Buscamos entender 
as formas como foram construídos e produzidos os sons da produção, bem como, tentamos mapear as afecções 
disparadas no encontro com essa obra. Assim, este movimento tem se concretizado como um mapeamento dessa 
produção em questão possibilitando reflexões múltiplas entre ela e processos educativos que visam fugir de padrões 
estabelecidos por tradições pedagógicas como modelos exclusivos e eficazes de práticas educativas. Outro ponto 
relevante é ampliarmos as possibilidades interdisciplinares em práticas pedagógicas ao estabelecer diálogos entre 
literatura música e educação. 

Na perspectiva deste trabalho, consideramos a animação como uma tradução do poema homônimo de João 
Cabral de Melo Neto. Júlio Plaza (1987) explicita sobre o conceito de Tradução Intersemiótica tomando como referência 
os escritos de Roman Jakobson, e aponta o operar tradutor como um processo que se efetiva a partir da transmutação 
de sistemas de signos verbais para não verbais, como por exemplo, da arte verbal para música, pintura, cinema, dentre 
outros. Deste modo, podemos compreender um processo de tradução ao recriarmos um produto originalmente 
composto por determinada linguagem para outro suporte, outra linguagem diferente da original. 

Por conseguinte, considerando os estudos de Plaza (1987), a tradução consiste em processos de criação 
artística de novas formas para representar uma obra original que se deseja traduzir. Trata-se de relações entre 
pensamentos, invenções, criatividade, crítica, dentre outras, que viabilizam a transmutação de linguagens com seus 
respectivos signos que apontem e se relacionem com o objeto imediato do original proposto.  

 “Morte e vida severina” é originalmente um poema escrito, isto é, constituído por signos verbais, logo, ao haver 
a transposição desta linguagem para outras, como é o caso da animação 3D, que se utiliza de sons e imagens em 
movimentos – linguagem audiovisual – podemos compreendê-la, portanto, como uma tradução. Deste modo, a 
animação por sua vez, uma tradução em linguagem audiovisual com imagens e sons em movimento, além de preservar 
com fidelidade o texto original de João Cabral, se inspira também nos quadrinhos do cartunista Miguel Falcão, 
mantendo certa semelhança nos traços e no uso das cores preto e branco para construir as cenas.  

Por conseguinte, lançamo-nos por um trajeto de andanças e errâncias em que buscamos mapear os sons 
presentes na animação explicitando algumas cenas como exemplificação, a fim de observar o que eles podem nos 
provocar, nos ensinar. Um caminho por entre o espaço sonoro deste produto cultural traduzido de uma importante obra 
da literatura brasileira.  

 

POR ENTRE OS SONS NA ANIMAÇÃO 

. A animação “Morte e vida severina” foi produzida a pedido da TV Escola em parceria com a Fundação Joaquim 
Nabuco para fins educativos sob direção, de Afonso Serpa, sendo inspirada pelos quadrinhos do cartunista Miguel 
Falcão que traduziu em texto e desenhos a saga de Severino retirante. Segundo a TV Escola, “O desenho animado 
preserva o texto original e, fiel à aspereza do texto e aos traços dos quadrinhos, dá vida aos personagens do auto de 
natal pernambucano que foi publicado em 1956.” 76 

Quando falamos de uma animação, estamos nos referindo basicamente a uma “ilusão do movimento através 
da rápida sucessão de imagens” (LUCENA JUNIOR, 2002, p. 29), neste caso especificamente desenhos, que ganham 
vida com movimentos variados e, bastante realistas, graças ao desenvolvimento tecnológico que ampara e viabiliza tal 
arte. 

A composição sonora da animação traz em sua equipe de produção Lucas Santtana, Marcelo Jeneci, Maurício 
Fonteles, Marco Resende além do ator Gero Camilo que empresta sua voz ao personagem Severino. Estes 
profissionais compõem a paisagem sonora da animação, produzindo e organizando o material sonoro que contribui 
para o desenvolvimento da narrativa. 

De acordo com Maurício Fonteles (2014) o trabalho de produção sonora em uma animação trás desafios para 
a equipe de sound designers, pois independente da técnica que a produção animada seja realizada, o cenário sonoro 
se dá como uma página em branco a ser preenchida em muitos detalhes, para que em sincronismo com as imagens, 
os sons sejam ouvidos, compreendidos e interpretados a partir das relações que cada espectador estabelece com o 
produto audiovisual.  

 
Visto que na criação de animação não há como captar sons ambientes provenientes dos cenários e 
nem as vozes dos personagens, a construção da camada sonora depende completamente do trabalho 
de composição realizado pelos editores e técnicos de som [...] (FONTELES, 2014, p. 14). 

 
 

                                                           
76 Texto disponível em http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/especiais-diversos-morte-e-vida-severina-em-desenho-animado 
acessado em 11/11/15. 

http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/especiais-diversos-morte-e-vida-severina-em-desenho-animado
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 Considerando este trabalho dos sound designers, pelo exercício de seleção, experimentação e organização do 
material sonoro, é possível entendê-los como artistas da área, compositores que quadro a quadro, preenchem os 
espaços em branco, inventando melodias, harmonias, ritmos, cadências, ambiências e efeitos que viabilizam a 
compreensão de que o cenário sonoro funciona mais do que um complemento ao texto, pois, além disso, “o som tem 
a capacidade de proporcionar envolvimento e imersão para os que experienciam o audiovisual” (FONTELES, 2014, p. 
12).  

Um importante conceito estudado por Murray Schaefer é a paisagem sonora, que em suas palavras trata-se 
de “qualquer campo de estudo acústico. Podemos referir-nos a uma composição musical, a um programa de rádio ou 
mesmo a um ambiente acústico como paisagens sonoras” (2001, p. 23), e complementa, “uma paisagem sonora 
consiste em eventos ouvidos [...]” (2001, p. 24). Neste sentido, sons dos ventos, pássaros, águas, pessoas andando, 
conversando, sons de carros, máquinas, enfim, sons do cotidiano da vida que compõem as tantas paisagens sonoras 
ao nosso redor. Por conseguinte, contemplar a paisagem sonora de que dispomos na prática educativa é algo que, de 
acordo como o autor, deva ser sempre estimulado, explorando as possibilidades que estes sons trazem em nos educar.  

 A paisagem sonora da animação “Morte e vida severina” é diversificada, constituída por elementos musicais 
tradicionais, ou seja, composições estruturadas nos parâmetros de melodia, harmonia e ritmo e dentro do sistema tonal 
(ocidental) tradicional, mas também por sonoridades outras, que ambientam e mesmo definem o espaço onde a história 
acontece, como sons de pássaros, águas e ventos dentre outros, e ainda sons funcionais como aqueles inseridos nos 
passos de Severino ao caminhar. O importante é observar que o espaço sonoro da animação contribui para o 
movimento dos acontecimentos e do desenvolvimento das cenas, seja no pano de fundo como acompanhamento, seja 
diretamente ligados à narrativa, como é o caso da voz dos personagens. Sons estes que nos convidam a um passeio 
por toda esta sua paisagem. 

 Nesta perspectiva de refletir as relações entre sons e imagens no cinema e em produções audiovisuais como 
a televisão dentre outros, Michel Chion (2011) acredita que os estudos, por mais relevantes e contribuintes para o 
campo que sejam, ainda se limitam na compreensão dos sons como aditivos às imagens, e afirma ser necessário não 
ignorarmos as transformações na percepção promovidas pela banda sonora. A questão não está em questionamentos 
acerca de que seja o som ou a imagem um mais importante que o outro no cinema, mas sim que “no contrato 
audiovisual, uma percepção influencia a outra e a transforma: não <<vemos>> a mesma coisa quando ouvimos: não 
<<ouvimos>> a mesma coisa quando vemos” (CHION, 2011, p. 7). 

 É justamente nesta linha de raciocínio que buscamos, pelo exercício de decupagem da animação, compreender 
as modificações e transformações que a banda sonora introduz na produção a fim de entender como as construções 
em imagens e sons podem não só viabilizar o entendimento da narrativa do poema em animação, mas também 
provocar e disparar sensações e sentimentos aos espectadores. O movimento se trata em observar a forma com que 
as sonoridades da obra, sob diversos aspectos, permitem-nos compreender o que as imagens nos contam e também 
como elas (as imagens) nos ajudam a perceber e interpretar os sons ouvidos. 

Fonteles (2014) estabelece, em sua pesquisa com as sonoridades em animações 3D, alguns parâmetros para 
organização do espaço sonoro, que também consideramos interessantes para a análise da paisagem sonora de “Morte 
e vida severina’. São eles:  

Paisagem sonora: “seguindo os princípios de acústica e conceitos de paisagem sonora de Schaefer, 
analisaremos a composição sonora como um bloco único” (FONTELES, 2014, p. 31). Neste sentido, consideramos, 
sobretudo, todo o espaço sonoro que compõe a animação, foco deste texto, em todas as suas características como 
uma composição única, mas plausível de ser pormenorizada para melhor entendimento de suas estruturas e funções. 

Sons ambientes: Segundo Chion (2011, p. 64),  

Chamaremos de som ambiente ao som de ambiência global que envolve uma cena e que habita o seu 

espaço, sem levantar a questão obsessiva da localização e da visualização de sua fonte: os pássaros 
que cantam ou os sinos que dobram. Podemos chamar-lhes também sons-território, porque servem 
para marcar um lugar, um espaço particular com sua presença contínua. 

No caso de “Morte e vida severina” esses sons ambiente são os sons das aves, ventos, passos, dentre outros 
que se fazem presentes ao longo de toda a animação, e viabilizam na compreensão do espaço onde tudo acontece, 
por onde caminha Severino. 

Músicas: são abordadas a partir de suas construções melódico-harmônico-rítmicas, caráter e agógica, 
compreendidas como pano de fundo que acompanham as cenas. A fonte musical não é visualizada na animação e, 
portanto, ela não é diégitca, ou seja, sua produção não está visível nas cenas da trama. Neste sentido, ela funciona 
como música de fosso. Chion (2011, p. 67) chama de “música de fosso àquela que acompanha a imagem a partir de 
uma posição off, fora do local e do tempo da ação”.  
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A trilha musical da animação, após alguns estudos nos aspectos técnico-musicais consiste, basicamente, em 
três composições predominantes com trechos que são reapresentadas ao longo do filme: A) a primeira composição na 
tonalidade de Mi menor, marcada por um pedal77 na tônica MI e de ritmo marcado, um andamento mais moderado a 
lento, predominando o dedilhado de um violão; B) a segunda peça, agora em tonalidade de RÉ Maior, também com o 
pedal na tônica, porém de caráter mais vivo, mais alegro e também registrada pela predominância das cordas 
dedilhadas do violão e; C) a terceira composição, sob tonalidade de DÓ Menor, andamento lento, de caráter 
melancólico, e uma melodia construída sob influência de escala modal executada por um “choroso” acordeom78.  

Há em alguns outros momentos a exposição de outras composições que carregam uma significação bastante 
específica e por isso são breves. Porém, ao analisar algumas vezes a paisagem sonora, percebemos que há a 
predominância de basicamente três peças, tendo partes diferentes expostas em alguns casos, e que são retomadas e 
repetidas em outros. Para tal, partimos do fato de que, apesar de parecerem outras composições, suas tonalidades, 
estruturação harmônica e orquestração instrumental se mantiveram as mesmas, fatos que levaram a crer que sejam, 
nestes casos, outros trechos, outras partes das mesmas composições A, B e C. 

As vozes são as falas dos personagens ao longo da trama, que declamam os versos escritos por João Cabral 
de Melo Neto. Chion (2011) dizia que no cinema, o som, na maioria das vezes, concentra-se no favorecimento da voz, 
principalmente pelo desenvolvimento de aparelhos como microfones, sendo que os demais sons seriam apenas um 
tipo de acompanhamento. Entretanto, a animação não tem a voz dos personagens captadas durante as gravações, 
pois se trata de uma produção com desenhos animados tecnologicamente pelo auxílio da computação gráfica. As 
vozes foram impressas nas imagens em que atores/dubladores emprestam suas características vocais aos 
personagens da animação. Para as reflexões desta pesquisa consideramos então a voz como “suporte da expressão 
verbal” (CHION, 2011, p. 13). Dito de outro modo, a voz não atua apenas como um meio para que o texto esteja 
inteligível, ela funciona para que compreendamos alguns sentimentos dos personagens, de acordo com as 
características ali presentes como velocidade da fala, entonação, timbre etc.. 

Já os sons de efeito “são os sons mais marcantes da composição. São, em sua maioria, sincronizados com 
algum elemento visual, uma fonte sonora” (FONTELES, 2014, p. 30). Estes sons se configuram por acompanharem 
trajetos ou deslocamento de objetos proporcionando certo tom de realidade e mesmo ludicidade. “Não se trata de imitar 
o ruído atribuído à coisa, mas de evocar o movimento desta por isomorfismo, por outras palavras, por similitude de 
movimento entre o som e o movimento que representa” (CHION, 2011, p. 96). Por esta citação, percebemos que a 
realidade impressa por estes sons de efeitos vão para além do que indicam as imagens, dão movimento e veracidade 
ao que vemos e ouvimos na tela. Em suma, não seria a representação do som que a bala faria ao sair da arma em 
direção ao irmão das almas, mas sim, seu próprio deslocamento durante o percurso até atingir seu alvo, como é 
possível observar em uma das cenas da animação. 

Durante a caminhada, Severino se depara com dois homens que carregavam um corpo enrolado em uma rede 
e os questiona: qual teria sido o motivo de sua morte? Eles respondem que o sujeito morrera de bala. A bala causadora 
da fatalidade realiza seu trajeto, de forma estilizada, caricata ao ganhar asas, acompanhada por um som de efeito (um 
assovio) crescente até alcançar seu destino final, em um estouro no peito, nos transmitindo essa ideia do movimento 
à cena. (figura 01). 

  
“[...]e com que o mataram, com faca ou bala? 
- Este foi morto de bala, irmão das almas[...]” 
 
 
 
 
 
Figura 01: bala voando. 
Fonte: Fotograma da animação 

 

Os sons contribuem para a temporalização e movimento das imagens e viabilizam que o deslocamento seja 
percebido. Esta relação entre sons e movimento, está além de uma lógica previsível e, de certo modo, do senso comum 
em que músicas mais alegres indicam mais velocidade ou o contrário. Esta é uma relação que requer inventividade 
para que o sincronismo entre o que vemos e ouvimos transpasse o óbvio e cumpra seu objetivo na cena. Neste caso, 
não é empregada uma música em caráter agitado para acompanhar o trajeto da bala, mas um som de efeito regular, 
similar aos sons de ventos fortes, intercalados por intervenções da enxada de Severino ao tocar o chão. De fato,  

Se o cinema sonoro pode utilizar com frequência movimentos complexos e fugazes que se produzem 
dentro de um quadro visual cheio de personagens e pormenores, é porque o som que está sobreposto 

                                                           
77 Pedal: Prolongamento do som mais grave, em geral da tônica, o baixo do acorde da harmonia. 
78 Instrumento bastante usual e marcante na música do Nordeste, consagrado, sobretudo, por Luiz Gonzaga. 
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à imagem é capaz de marcar e destacar um trajeto visual particular nessa imagem (CHION, 2011, p. 
17). 

A animação começa com um “apito” bastante agudo, inicialmente em uma nota Fá sendo logo acrescida da 
nota Mi, formando um intervalo de segunda menor considerado extremamente dissonante em música, sendo que estes 
intervalos vão se somando e tornando-se cada vez mais incômodos aos espectadores. Tal estranhamento e tensão 
provocados pelo som é, no mínimo, uma chamada de atenção ao que se seguirá a partir dali. Fato este que podemos 
constatar pela afirmação de Chion (2011, p. 20) ao discorrer que “um som muito rico em frequências agudas criará 
uma percepção mais alerta – o que explica que, em muitos filmes recentes o espectador esteja de sobreaviso”. Estes 
apitos são ambientados pelos sons de pássaros, de ventos e dos passos de Severino que se aproxima na tela. 

Em seguida, é brevemente apresentada a composição A, em tonalidade de Mi menor com o pedal marcado no 
baixo MI, com influência da música modal, característica marcante da música nordestina, de caráter triste, reflexivo, 
que condiz com essa apresentação de uma trajetória complicada e inserta que está por vir, já que ainda estamos 
tratando da abertura da animação. 

O início do poema, onde Severino se apresenta, tem o tema musical (B) composto sobre a tonalidade de Ré 
maior e impresso pelas cordas do violão, instrumento comum na música dos sertões do Brasil, ainda com a presença 
de pedais em sua tônica e andamento um pouco mais movido, apontando um caráter um tanto mais alegre que vem a 
contribuir na relação com o ponto de partida, ou seja, o começo de uma caminhada inserta, porém necessária, ao qual 
Severino se mune de esperança e coragem rumo ao litoral.  

A partir desta análise sobre a trilha sonora da animação, percebemos como estes elementos sonoro-musicais 
estão carregados de significação, possibilitando que sejamos remetidos diretamente ao tema proposto pelo poema, 
nos afectando pela história e, nos proporcionando experimentar diversos sentimentos. Neste sentido, é possível 
compreender estes sons como o valor acrescentado, atribuído por Chion (2011), pelo grau de expressividade e 
informação com que eles enriquecem as imagens, isto é, a potência que estes sons têm de estabelecer relações com 
sentimentos, o provocar de emoções e expressividades. 

Atentamos também para essa escolha na orquestração dos instrumentos, sendo o violão e o acordeom 
predominantes, acompanhados por alguns outros de percussão como atabaques, e timbres de cordas sintetizadas – 
strings –, ou seja, sons de longa duração em uma mesma nota que atuam como pedais e remetem ao aspecto de 
pouco movimento, podendo estabelecer uma analogia com a situação estática que a falta de oportunidades no escasso 
sertão proporciona aos retirantes.  Além disso, a presença de poucos instrumentos nos remete a pouca água, a este 
quase vazio do lugar. Representa também os Severinos retirantes por dentro, quase vazios, exceto pela esperança 
que os fortalecem em poder encontrar uma vida melhor, sentimento este que os movem nesta viajem cheia de 
surpresas e encontros. 

Por se tratar de uma obra natalina, a temática de nascimento é de suma importância para dar coerência e, 
neste caso, são dois os momentos que evocam tal tema, um deles é o trecho que caminha para o final da animação, 
quando é nascido um menino. Novamente, a trilha que acompanha a cena é a composição (B) em RÉ Maior, marcada 
pelo toque do violão, de caráter um pouco mais alegre que se torna pertinente neste momento, já que se trata do 
nascimento de uma criança (figura 02). Relevante mencionar que temos nesta música os pedais e o andamento mais 
moderado que a caracterizam, apesar de tom maior, ainda um tanto quanto melancólica, estabelecendo uma coerente 
ligação com o fato de que eis ali, possivelmente, mais uma criança marcada para sofrer, mais um Severino retirante 
que, por vezes, não escapará de sua sina. 

Ao soar 
destas palavras 
eis que surge o 
som de um tipo 
de apito em um 

intervalo 
dissonante de 
segunda menor 

(ré-ré#), 
provocando 
novamente 

aquele 
estranhamento 

do início e 
criando um 
suspense do 
que há por vir 
para fechar este 

Figura02: Nascimento do menino 
Fonte: fotograma da animação 

 
“— E belo porque o novo 

todo o velho contagia. 
— Belo porque corrompe 

com sangue novo a anemia. 
— Infecciona a miséria 

com vida nova e sadia. 
— Com oásis, o deserto, 

com ventos, a calmaria.” 
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trajeto. Ao final da animação, em meados dos 51’08” voltamos ao tema (Composição C) em DÓ menor marcado pelo 
acordeom, novamente sob influência modal e com uma particularidade, um trêmulo, que nada mais é do que uma 
oscilação da frequência sonora do instrumento na execução da música, e a progressão do andamento que acelera em 
sincronismo como os pés apressados de Severino que correm, em travelling, após ter passado por cima da morte (a 
cabeça seca de vaca de cenas anteriores) indo ao encontro a essa nova-velha vida, mesmo que ela seja uma vida 
Severina (figura 03). 

 
 

 
 
Figura 03: pés de Severino.  
Fonte: fotograma da animação. 
 
 

Michel Chion afirma que o trêmulo, comumente utilizado pela música sinfônica e grandes óperas, cria um 
“sentimento de tensão dramática, de suspensão e de alerta” (2011, p. 23). Deslocando esta afirmação para pensar 
nesta cena, este mesmo efeito de “tremer” o som do acordeom pode nos indicar as mesmas sensações, apontadas 
pelo autor citado, vivenciadas por Severino a esta altura de seu caminho. Simultâneo a parte musical mencionada, este 
trecho da animação também apresenta sons das águas (possivelmente do mar de Recife), e som dos passos de 
Severino, dando movimento à cena. O acordeom de um dinâmico crescente e acelerado após chegar a um ponto 
culminante, vai desfazendo-se através do fade-out79 até que ouvimos e vemos os pés do retirante pisar na lama do 
manguezal espirrando lama nas “lentes da câmera” finalizando a animação com o ecrã80 totalmente preto.   

Por fim, o filme já nos créditos finais tem seu encerramento marcado pela retomada da composição (A) em Mi 
menor de pedais fixados na tônica MI, em caráter de marcha, quase fúnebre, na qual podemos pensar que a morte 
anunciada no início da trama, mesmo que não tenha conseguido levar o protagonista, permanece presente e marcante 
na sina destes brasileiros que cotidianamente continuam em sua caminhada.  

A retomada desta composição pode sugerir que mesmo com todo este caminho percorrido, mesmo com a 
chegada a tão sonhada Recife, os tantos sofrimentos deste povo continuam presentes, nada mudara desde o início 
deste conto. O tema–problema do poema continua o mesmo de antes e, por isso, a mesma música, que no início da 
animação, nos anunciava a trajetória sobre a fuga do sertão é novamente apresentada para finalizá-la.  
 
CONSIDERAÇÕES DESTE PERCURSO 
 

Com este estudo, foi possível entender as construções sonoras na produção observada a fim de estimular 
reflexões acerca de seus possíveis usos em processos educativos, sobretudo outras formas de abordá-los em 
contextos de ensino-aprendizagem, fugindo de alguns padrões pré-determinados que algumas vezes são, de certo 
modo, impostos pelos sistemas de ensino, ou que também tenham caído por um tipo de uso do senso comum, que 
acabam por limitar as possibilidades em dialogar com produtos culturais em audiovisuais nas práticas pedagógicas. 

Percebemos que a animação tem sua construção sonora produzida pela equipe de sound designers, e 
constitui-se por sons que vão desde a ambientação do espaço-lugar por onde passa Severino, passando por alguns 
efeitos como ruídos até as composições instrumentais que acompanham o texto do poema na íntegra. Acreditamos 
que uma das características mais fortes da trilha musical desta animação, consiste no fato de que mesmo sendo 
“músicas de fundo”, os temas compostos vem em perfeita sincronia com as cenas e contribuem, significativamente, 
para nos conectarmos com o filme. Sons que evocam nossas emoções e provocam questionamentos diversos, nos 
situam em relação ao espaço-tempo em que se desenvolve um enredo, dão movimento às imagens, afectam, 
estimulam nossas percepções. Assim foi possível compreender que estas sonoridades podem nos educar 
musicalmente. 

                                                           
79 Efeito em que o som vai diminuindo de intensidade e volume até desaparecer. 
80 Termo utilizado para nomear a tela onde são exibidas as imagens de produtos audiovisuais. 
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O exercício de decupagem e posterior estudo da paisagem sonora da animação abarcada neste trabalho fez-
nos ver de que formas estes sons estão organizados, como foram construídos, que parâmetros musicais compõem as 
trilhas, os instrumentos escolhidos para orquestrar e traduzir o pensamento musical dos produtores responsáveis, 
dentre outras características.  

Estimular que a paisagem sonora da produção “Morte e vida severina” seja comtemplada em práticas 
educativas musicais, a fim de refinarmos a escuta por meio de observações dos sons que ouvimos, seja nos filmes e 
ao nosso redor, os sons do mundo, entendendo-os como matéria prima do fazer musical, reproduzindo-os e criando 
novas sonoridades tem sido um dos diálogos pertinentes que observamos nesta pesquisa.  

Com Schaefer (2001), compreendemos a necessidade de melhorar nossa percepção sonora do mundo para 
que possamos selecionar os sons que mais nos agradam e também compreender que, mesmo os ruídos não precisam 
ser descartados, mas serem organizados de tal modo que se faça possível envolvê-los em composições musicais. 
Deste modo, acreditamos que iniciar um trabalho de refinamento da percepção auditiva dos alunos de música com o 
uso de produções como estas comtempladas na pesquisa, seja uma das tantas possibilidades de se praticar 
educações.  

Ouvir atentamente os sons da animação nos aproxima ainda de parâmetros básicos em educação musical 
como duração, ritmo, melodia, harmonia, agógica, caráter musical, intensidade, contrastes de dinâmicas, dentre outros. 
A experimentação de atividades que envolvam a apreciação, a performance e a criação musical a partir dos sons 
ouvidos nas produções, nos possibilitou dialogar com as propostas pedagógicas para o ensino de música difundidas 
pelo mundo a partir do século XX. Perspectivas que estimulam que o aprendizado musical não se efetive de maneira 
fragmentada entre teoria e prática, mas que parta da escuta e experimentação ativa dos alunos com produções 
musicais, a fim de viabilizar um aprendizado pautado pela expressividade e criatividade, transcendendo a formação de 
um instrumentista virtuose como objetivo principal do ensino. Este trabalho nos possibilitou ampliar nosso 
conhecimento acerca dos sons e imagens em movimento, e desta forma, possibilitar diálogos entre literatura e outras 
artes. 
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O CORDEL NA SALA DE AULA E A PRODUÇÃO LITERÁRIA PELAS CRIANÇAS: possíveis interfaces com 
outros campos de conhecimento 

 
Kely Cristina Nogueira Souto 

 
Introdução 
 
 

Este trabalho apresenta uma prática literária desenvolvida com crianças de sete anos matriculadas no 1º Ciclo 
de Formação Humana em uma escola pública federal localizada no município de Belo Horizonte. O projeto intitulado 
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Literatura, Cordel e Arte, teve a sua inspiração no tema desenvolvido na Festa de Junina/2017, Cordel Junino no CP81, 
que compreendeu a cultura nordestina. A motivação para a Festa Junina considerou as disciplinas curriculares e, 
quando possível, essas dialogaram entre si de modo a construirmos Projetos integrados. Neste trabalho asseguramos 
uma estreita relação entre os saberes e campos de conhecimentos, dentre eles: Linguagem, Arte, Dança e Movimento. 
Assim, a leitura, a produção escrita, a expressão por meio da pintura e o corpo em movimento concretizaram saberes 
articulados e em sintonia.  

Destaca-se que o objetivo central da abordagem da Língua Portuguesa foi proporcionar aos alunos a prática 
da leitura de gêneros literários da cultura popular e de autores diversos tendo como destaque o cordel. Além das 
possibilidades da apreciação e apropriação desse gênero foram associados outros gêneros discursivos que ampliaram 
a visão das crianças no sentido da valorização da literatura brasileira nordestina. Os objetivos específicos deste 
trabalho foram traçados de modo a proporcionar às crianças a percepção sobre gêneros que transitam ou dialogam de 
maneira mais próxima no contexto da cultura nordestina, aliados à expressão do corpo e da arte, o que envolveu a 
dança, a produção dos cordéis e a arte dos folhetins. Desse modo possibilitamos o conhecimento de práticas 
recorrentes da cultura popular de uma região brasileira que tem particularidades bem específicas e diferentes de Minas 
Gerais. Os gêneros biografia, verbete, letra/música, cordel e quadrinha, foram apresentados às crianças num processo 
que garantiu a construção e o reconhecimento acerca das características e peculiaridades de cada gênero. A 
abordagem do trabalho com os gêneros textuais ou discursivos dialogam com os estudos e pesquisas no campo da 
linguística textual e do letramento.  

Destaca-se neste artigo a importância do referencial teórico que envolve o conceito de letramento (Soares, 
2003, 2004, 2005). O estudo sobre o letramento requer, neste trabalho, um olhar sob duas perspectivas. A primeira 
refere-se ao social, no seu sentido mais amplo, compreendendo as atividades diversas das quais participam os sujeitos 
nos diferentes contextos, interagindo com a escrita e com a leitura. A segunda diz respeito ao universo escolar, e, no 
caso deste projeto, o letramento é tomado como objeto de estudo num momento específico, no período da apropriação 
da leitura e da escrita pelas crianças de 7 anos, matriculadas no Ensino Fundamental e em uma escola pública. Há 
que se considerar o letramento e suas inter-relações com a alfabetização na dimensão da escola e nas possibilidades 
de interação com o meio das crianças. Nesse espaço institucional, os conceitos devem se sustentar por meio de 
intervenções, projetos, sequências didáticas, propostas pedagógicas e conteúdos escolares que, de um modo ou de 
outro, são sistematizados e cumprem objetivos pertinentes à determinada cultura e faixa etária. Ao tomar aqui o 
conceito de letramento, ressalta-se que, ainda que centrando a atenção à dimensão escolar, ele abrange também uma 
perspectiva social, já que envolve diferentes sujeitos expostos a determinadas condições, sejam econômicas, sejam 
culturais e/ou políticas, num determinado tempo e espaço. O sujeito que chega à escola traz consigo um conhecimento 
acumulado sobre o mundo da escrita e da leitura. A abordagem de textos de uma dada cultura, nesse caso, a cultura 
nordestina, possibilita ampliar a visão das crianças e ao mesmo tempo valorizar outros textos que circulam num meio, 
desconhecido por muitas pessoas e, por vezes, discriminado ou mesmo desvalorizado. O resgate dessa condição de 
produção literária, num dado espaço social, e o modo de circulação do cordel se apresentam como algo distante de 
uma realidade vivida e conhecida pelas crianças e suas famílias.  

Reconhecemos que fatores de natureza econômica e social estão diretamente relacionados ao conceito de 
letramento. Podemos pensar em determinadas condições em que vivem os sujeitos, na estrutura e na hierarquia social, 
no mundo do trabalho, nas situações de possível exclusão, no acesso a determinados bens culturais, nas formas de 
escolarização e organização dos sistemas de ensino, dentre outros. Podemos pensar também no acesso a 
determinados conhecimentos, no conhecimento acadêmico e científico, nos diferentes saberes ligados à arte, à 
matemática, à educação física e a outros advindos do meio escolar. Cabe então perguntar em que sentido um projeto 
dessa natureza pode contribuir para uma melhor inserção das crianças em práticas letradas? Considerando a faixa 
etária de sete anos, como tornar mais lúdico, interessante e envolvente essa prática de leitura e de produção de textos 
no espaço escolar? Nessa perspectiva este projeto assegurou uma maior interlocução com a arte e com um 
determinado modo de produção literária possibilitando às crianças apresentarem aos outros as suas produções 
escritas. 

Este trabalho dialogou com modos de produção escrita diferentes daqueles vivenciados por nós e, nesse 
sentido, voltamos a atenção ao conceito de letramento e suas contribuições para a sala de aula e nos processos de 
ensino e aprendizagem da língua. Ao considerar o letramento fora do contexto escolar e as situações sistematizadas 
e organizadas para a aprendizagem da língua, torna-se necessário ter em conta as diferentes culturas, os diferentes 
domínios de vida, ou seja, os meios específicos em que ocorrem as práticas e os determinados períodos históricos em 
que se consolidam diferentes vivências com a escrita e com a leitura. Isso significa que as práticas de letramento, em 
especial no meio em que são produzidos os cordéis, são situadas e determinadas por relações sociais e têm 
interlocução com o meio socioeconômico, as oportunidades e o acesso ou não a determinados espaços e materiais 
nos quais está presente a escrita. Assim, o letramento precisa ser compreendido tendo em vista as condições em que 
ocorrem, e isso precisa também ser reconhecido pela escola quando consideramos determinadas comunidades. Desse 
modo, é relevante conhecer os usos que tais comunidades fazem da escrita, os modos a que têm acesso ou não a ela, 
bem como os valores que lhe são atribuídos. 

                                                           
81 Cordel Junino no CP refere-se ao Projeto da Festa Junina desenvolvido e proposto pelo Núcleo de Educação Física da Escola de 
Educação Básica e Profissional da Universidade Federal de Minas Gerais – Centro Pedagógico, no ano de 2017. EBAP/CP/UFMG) 
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O estudo desenvolvido exigiu pensar não somente em materiais escritos, mas também nas relações que se 
estabelecem entre sujeitos, mediadas pela oralidade, e pautadas nas experiências das crianças. É importante pensar 
no trabalho com a modalidade oral e suas relações com a apropriação do sistema de escrita. Reconhecemos as 
condições em que as práticas da oralidade e da escrita se efetivam ou se concretizam na interação entre os sujeitos, 
sejam eles ouvintes ou falantes, escritores ou leitores. Do ponto de vista da escola, conhecer essas peculiaridades é 
fundamental. Isso porque os sujeitos podem se tornar mais competentes, uma vez que têm maior possibilidade de usar 
tais modalidades e passar a refletir sobre elas de maneira sistematizada e organizada. 

No Brasil, Castilho (1998), dentre outros, mostram a preocupação em relação à oralidade buscando, em alguns 
casos, compreender as relações com a escrita. Para Marcuschi (2001), essas duas modalidades, oral e escrita, passam 
a ser vistas como um contínuo e não em oposição. Essa é uma perspectiva mais avançada quando comparada aos 
trabalhos que visam compreender a oralidade utilizando os mesmos critérios para analisar a escrita. Essa concepção 
faz minimizar as diferenças entre esses dois mundos de natureza tão distinta e complexa. É sabido que não há um 
total isomorfismo entre tais modalidades, concepção essa que exige ampliar as pesquisas sobre a realização oral ou 
das práticas da oralidade, uma vez que esta apresenta suas próprias características. 

Reconhecer a fala e a escrita como um contínuo não quer dizer que lhe atribuímos o mesmo valor e o mesmo 
significado. Nossa sociedade é grafocêntrica e tem a escrita como o centro nas mais diversas relações sociais. Também 
na escola esse grafocentrismo se evidencia e reflete os valores que a sociedade atribui ao mundo da escrita. Assim, a 
oralidade é vista como uma prática secundária ou até mesmo desconsiderada quando o planejamento, as práticas 
escolares, os currículos e os programas de ensino vigentes nas escolas são analisados. Isso ocorre porque há uma 
expectativa de que a criança entre na escola para aprender a ler e a escrever, e esse deveria ser o papel da escola, o 
que ocorre diferentemente em relação à fala. Sabemos que a fala é adquirida fora desse contexto formal, em situações 
que ocorrem independentemente da escola. A questão que se coloca é: Que lugar ocupa a oralidade na escola? Que 
valores são atribuídos a essa modalidade? Como projetos de valorização da cultura oral podem ampliar a visão das 
crianças e ao mesmo tempo proporcionar a apropriação do sistema de escrita? 

Tais reflexões sobre o oral e o escrito foram possíveis quando refletimos nos textos do cordel um modo próprio 
de escrever que tem em conta a valorização da fala. Tem destaque o verso de Patativa do Assaré, publicado em, Eu 
e o Sertão, Cante lá que eu canto cá, 1982: 

  
Sertão, arguém te cantô, 
Eu sempre tenho cantado 
E ainda cantando tô, 
Pruquê, meu torrão amado, 
Munto te prezo, te quero 
E vejo qui os teus mistéro 
Ninguém sabe decifrá. 
A tua beleza é tanta, 
Qui o poeta canta, canta, 
E inda fica o qui cantá. 
 

Nos versos de Patativa possibilitamos à criança o pensar sobre as modalidades, oral e escrita, e como os seus 
usos se articulam e fazem sentido nos versos do poeta.  A elaboração dos versos permite a entrada de um modo de 
falar que é legítimo, enriquece e amplia a nossa visão da literatura. A percepção dessas possibilidades de usos da 
língua foi algo trabalhado e problematizado junto às crianças. O modo de falar, expresso e impresso, nos versos, 
evidenciou um dado significado nesse contexto de produção literária. 
 

1. A presença dos gêneros discursivos na sala de aula 
 
A abordagem dos gêneros discursivos neste trabalho dialoga com os estudos de Chiappini (2003), Schneuwly 

B. & Dolz, Joaquim (2004); Marcuschi (1983, 2000, 2005); e com outros estudos que compreendem o campo da 
linguística textual, dos gêneros discursivos e da literatura. O projeto foi organizado de modo a permitir a interação das 
crianças com os gêneros: biografia, verbete, letra/música, cordel e quadrinha. O trabalho teve como homenageado, 
Patativa do Assaré, um dos mais importantes representantes da cultura popular nordestina. As informações de cunho 
socioeconômico, sobre a infância e a vida de Patativa, despertaram nas crianças o interesse pela obra. O fato de 
Patativa ter, aos 12 anos, começado a escrever seus próprios versos e pequenos textos e ganhado da mãe uma 
pequena viola, aos dezesseis anos de idade, foi interessante no sentido de evidenciar a capacidade de produção 
literária e artística desde a infância. Os dados biográficos ilustraram que Patativa, desde criança e muito feliz, passou 
a escrever e cantar repentes e se apresentar em pequenas festas da cidade. 

A biografia foi um gênero discursivo que se integrou ao projeto de modo que as crianças pudessem não só 
reconhecer a sua importância como um texto que fornece informações sobre determinada pessoa, como também 
inteirar-se e conhecer a vida e a obra de um compositor nordestino. Foi por meio da biografia que destacamos 
elementos importantes que possibilitaram uma construção acerca da obra literária de Patativa, dos versos produzidos 
e de determinados temas enfatizados pelo poeta, compositor e cordelista, embora ele mesmo não tenha se considerado 
um cordelista. Outro aspecto importante relativo às condições de produção da literatura nordestina foi ilustrado na 
biografia de Patativa. A sua infância foi marcada por momentos difíceis, pois nasceu numa família de agricultores 
pobres e perdeu a visão de um olho. O pai morreu quando tinha oito anos de idade. A partir deste momento começou 
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a trabalhar na roça para ajudar no sustento da família. Tais elementos expostos na biografia possibilitaram às crianças 
pensarem sobre o modo de inserção dos sujeitos em uma determinada cultura literária e as possibilidades de 
alcançarem a projeção, tal como revela a obra de Patativa, considerado um dos mais importantes representantes da 
cultura popular do nosso país. Os versos de Patativa, tão apreciados, exprimem essa condição vivida por Patativa e 
podem ser também apropriados pelas crianças: 

 
Meus versos é como semente 
Que nasce arriba do chão; 
Não tenho estudo nem arte, 
A minha rima faz parte  
Das obras da criação. 

 
 Tem destaque neste projeto a necessidade da mediação do professor no que diz respeito ao vocabulário e às 
habilidades que possam possibilitar a compreensão de determinados vocábulos presentes nos textos.  O sentido global 
é algo quase sempre conquistado, mas ainda assim, as crianças se atêm a alguns vocábulos e solicitam a explicitação 
de seus significados. Nos versos acima estiveram em evidência na sala de aula as expressões, arriba e obras da 
criação. 
 Outro gênero discursivo que merece destaque é o verbete. O projeto previa a produção dos folhetos de cordel. 
Utilizamos para a produção das capas o recurso da isogravura. Retomamos a maneira original em que as capas eram 
produzidas e o conceito da xilogravura foi trabalhado tendo as crianças o contato com a sua definição.  

 
 Cabe ressaltar que diversos folhetos foram apresentados aos alunos no sentido de mostrar a produção das 
ilustrações nas capas dos cordéis que comumente encontramos no mercado, livrarias e sebos. Assim, esse gênero foi 
um componente que permitiu conhecer a tecnologia ou a técnica usada e pensar no modo de produção das capas dos 
folhetos de cada criança. Outro gênero bem explorado foi a Letra da Música, cujo tema foram animais, escolhida para 
a dança da Festa Junina dos alunos. A letra da música, Ciranda dos bichos, do grupo Palavra Cantada, foi apresentada 
às crianças.  A sua composição em versos rimados e com repetições de vocábulos permitiu a percepção pelas crianças 
de como a sonoridade foi garantida até a última estrofe. O verso a seguir, extraído da letra Ciranda dos bichos, 
exemplifica características desse gênero em especial: 
 

A dança do jacaré quero ver quem sabe dançar. 
A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar. 
Rebola para lá, rebola para cá 
E abre o bocão assim. 
Remexe o rabo e nada no lago 
Depois dá a mão para mim. 

  
 Cabe destacar que os textos rimados são facilitadores no processo de apropriação do sistema de escrita. As 
rimas são facilmente percebidas pelas crianças e se aliam a outros trabalhos realizados nessa turma, nos mais diversos 
momentos de leitura de poemas, versos, brincadeiras e canções infantis. Ao enfatizar e destacar as rimas presentes 
nos versos, elegemos alguns cordéis e trabalhamos com a intenção de produzir junto às crianças cordéis, versos 
rimados, com o tema animais. 
  

2. Elaborando o cordel na sala de aula 
 

 A produção de cordel nessa turma foi possível dado o número expressivo de cordéis lidos junto às crianças. 
Tivemos momentos ricos de circulação desse gênero e os folhetos presentes na biblioteca da escola e outros, 
selecionados pela professora, asseguraram a maior familiaridade junto aos alunos. 
 Foi possível destacar características importantes que situassem todo o contexto de produção aos alunos. Tal 
como afirma Evaristo (2003), em relação ao cordel, 
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caracterizado pela oralidade e integrante da literatura popular em verso, esse gênero apresenta 
algumas peculiaridades. Situado entre a oralidade e a escrita, o cordel é uma modalidade com duas 
vias de chegada ao leitor. Num primeiro momento, o poeta “canta” seus versos para um público 
específico para, num outro momento, atingir o seu objetivo maior: vender seus folhetos impressos, onde 
figuram propriamente seus poemas (EVARISTO, 2003, p.122). 

 
 A estrutura do cordel, suas marcas formais nem sempre são perceptíveis às crianças. Neles são mais populares 
as sextilhas (estrofes com seus versos setessilábicos) com esquema rítmico abcbdb, as quadras (estrofes com quatro 
versos) e os poemas em dez versos (Evaristo 2003). Ainda que possamos mostrar às crianças tal estrutura, a produção 
e a garantia de tal estrutura para as crianças dessa faixa etária, torna-se um grande desafio e dificulta o processo de 
criação. Assim, a proposta foi a produção de textos com versos rimados. Inicialmente produzimos textos com quatro 
versos e posteriormente asseguramos a escrita de seis versos. As rimas se apresentavam em versos alternados.  

As crianças produziram uma série de “cordéis” cujos temas foram: jacaré, caranguejo, Tuiuiú e peixe-boi, 
animais em destaque na letra da música da Festa Junina. Por último foi produzido um cordel com o tema a criançada. 
Os exemplos abaixo ilustram os “cordéis” elaborados e a capacidade das crianças para a produção de sentido 
buscando garantir a estrutura solicitada e as rimas. 

 
Peixe-boi 

 
O peixe-boi vive na água 
E também faz muita trapalhada 
Gosta muito de dar beijinhos 
Ele sempre nada 
E vai para a balada 
Na balada ele come algas 
E gosta de fazer muita salada  

(Texto 1: MC – aluna de 7 anos.) 
 

Caranguejo 

 
Caranguejo mora na praia  
Ele pensa que é famoso 
E adora comer queijo 
Mas também é mentiroso 
Caranguejo anda de lado 
E se acha grandioso  

(Texto 2: MP – aluno de 7 anos.) 

 
A estrutura explicitada aos alunos foi facilitadora e orientou o processo de elaboração dos versos. O tema 

também foi um facilitador pois é acessível ao universo dos alunos e estava em estreita relação com a música cantada 
pelas crianças, tema da Festa Junina. Assegurar que os processos de produção escrita sejam previamente organizados 
e vão ao encontro do interesse dos alunos é algo a ser priorizado em sala de aula. Tal como já mencionado, para a 
produção das capas dos folhetos, usamos a técnica da isogravura com bandejas de isopor, pincel e tinta guache. Os 
alunos trabalharam os desenhos numa versão rascunho para depois fazerem a impressão nas bandejas de isopor. 
Confeccionamos os folhetos em papel Craft e fizemos a inserção dos textos após a elaboração das capas. A produção 
foi orientada por meio de um vídeo instrucional apresentado aos alunos. O vídeo instrucional compôs o Projeto e se 
configurou como mais um gênero discursivo presente nas aulas de Língua Portuguesa. Os folhetos, cordéis produzidos 
pelos alunos foram expostos em varal numa exposição no dia da Festa Junina. Desse modo a produção escrita foi 
socializada apresentando-se o processo de produção com rascunhos e originais, estabelecendo-se, de algum modo, 
uma interlocução com a maneira de circulação e exposição dos cordéis, em cidades do nordeste brasileiro. 

 
Considerações finais 
 

O Projeto desenvolvido possibilitou que os cordéis, presentes na sala de aula, fossem incorporados no sentido 
de potencializar um modo próprio de expressar a ideia e a imaginação das crianças. O tema animais foi desenvolvido 
em função da quadrilha – apresentação das crianças na Festa Junina. O trabalho envolveu a Língua Portuguesa, a 
Arte e a Educação Física, campos distintos de conhecimentos que estabeleceram diálogos na prática pedagógica. A 
arte foi uma componente na produção das capas dos folhetins utilizando-se a técnica da isogravura. Nas aulas de 
Educação Física o movimento e o lúdico representaram um modo de perceber uma dada cultura. A análise dos textos 
produzidos evidenciou como os modelos apresentados e acessíveis aos alunos foram facilitadores para proporcionar 
a escrita dos versos rimados e a compreensão da estrutura do gênero a ser produzido. As discussões mais recentes 
defendem uma concepção de que o aprendizado da leitura e da escrita deva ocorrer com base em textos presentes na 
sociedade, e não em materiais estereotipados, produzidos apenas para esse fim e não encontrados em outros espaços 
de socialização das crianças, ou seja, sem vinculação com as práticas de leitura e escrita fora do contexto escolar. A 
dimensão e o caráter social que devem assumir o processo ensino-aprendizagem da leitura e da escrita possibilitam a 
maior interlocução com a diversidade de materiais disponíveis na nossa sociedade. Cabe a nós professores identificar 
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e eleger gêneros significativos e representativos da nossa cultura e da nossa sociedade, elaborar projetos integrados 
e fazer com que estes tenham sentido na sala de aula e na vida das crianças. 
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PRÁTICA DE LETRAMENTO LITERÁRIO: REFLETINDO FELICIDADE CLANDESTINA DE CLARICE LISPECTOR 
 

Geovâneo dos Santos Souza82 
Herlanne Nayara do Nascimento Santana83 

 

Resumo 

Este trabalho visa abordar a prática do letramento literário, sendo ela uma subárea advinda do termo 
letramento, destacando, antes de tudo, a importância dessa leitura e produção de textos na escola. Pretende-se 
apresentar a prática do letramento literário e como ele proporciona ao aluno a possibilidade de torna-se crítico e 
reflexivo no ambiente escolar e em meio a sua realidade. O estudo é proveniente de uma análise de textos, a partir de 
uma atividade aplicada em sala com o conto e curta Felicidade Clandestina de Clarice Lispector, em que alunos do 1º 
ano do ensino médio da Escola Estadual Watson Clementino de Gusmão Silva realizaram em um momento de 
intervenção do PIBID. Temos como fundamentação teórica Antunes (2003), Soares (2012), Cosson (2006) e Todorov 
(2010). 

Palavras-chave: Letramento literário; Felicidade Clandestina; Clarice Lispector; PIBID. 

 

1. LETRAMENTO COMO INSTRUMENTO DE REFLEXÃO 
 

Em um trabalho que visa abordar a prática efetiva do letramento literário, faz-se necessário abordar, antes de 
tudo, a importância do letramento. “Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde 
a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno” (SOARES, 2003), muito mais do que apenas 
ensinar a ler e escrever, é pensar no contexto em que este aluno esteja inserido.  

É nessa perspectiva que o presente trabalho irá encaminhar, apresentando a prática do letramento literário, e 
como ele proporciona ao aluno a possibilidade de tornar-se crítico e reflexivo em meio a sua realidade. O artigo é 
proveniente de uma análise de textos de alguns alunos do 1º ano do ensino médio da Escola Estadual Watson 
Clementino de Gusmão Silva, quando em uma intervenção do PIBID do projeto do “Letramento Literário”, projeto criado 
pelo Prof. Dr. Thiago Trindade Matias, da Universidade Federal de Alagoas – Campus Sertão. Nesse contexto, 
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trabalhamos o conto e um curta de Felicidade Clandestina de Clarice Lispector, de modo que os alunos realizassem 
uma produção crítica textual na qual pudessem associar tanto o texto literário, quanto o curta, a suas próprias 
realidades.  

Em poucos meses como integrantes do PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, é 
visto como um programa que possibilita ao aluno que cursa uma licenciatura a ter contato mais cedo com o trabalho 
em sala de aula, mais precisamente com a docência, além de poder promover no aluno uma consciência crítica, 
reflexiva e construtiva através das formas didático-pedagógicas desenvolvidas, nesse caso, o trabalho com textos de 
origem literária. 

O programa foi criado com o intuito de que o graduando que cursa uma licenciatura tivesse a oportunidade de 
vivenciar o exercício da profissão nas escolas da rede pública de ensino. Ele é bem visto pela comunidade acadêmica 
e profissionais da área e é para muitos discentes uma grande oportunidade de conhecer e adentrar ainda mais cedo 
no âmbito escolar. Além de possibilitar a relação entre aluno da educação básica, aluno graduando que será futuro 
professor, docente da educação básica e do ensino superior.  Portanto, fazer parte do PIBID traz grande contribuição 
na vida acadêmica, profissional e pessoal do aluno que desejar participar. O programa permite novos aprendizados, 
constrói parcerias e possibilita a participação em projetos que façam parte no desenvolvimento de um ensino de 
qualidade e de uma escola para todos.  

Dessa maneira, através do subprojeto do PIBID “Literariando no Sertão”, realizou-se algumas intervenções 
envolvendo o letramento literário na Escola Estadual Watson Clementino de Gusmão Silva, localizada na rua Henrique 
Dias - Bairro Novo, na cidade de Delmiro Gouveia - AL. Algumas dessas intervenções foram trabalhos com os poemas 
Psicografia, poema tirado de uma notícia de jornal, poemas do escritor alagoano Severino Neto, além de discussões 
sobre as funções da linguagem e o eu-lírico.  

Numa dessas intervenções, foi aplicada uma atividade acerca do conto Felicidade Clandestina de Clarice 
Lispector, além da exposição do curta sobre o texto, para que os alunos a partir do que observaram em ambos 
pudessem refletir na sua realidade e dentro da prática do letramento, onde a literatura consegue ocupar um lugar 
especial envolvendo a linguagem, e tornando o mundo compreensível. Dessa forma, o letramento literário na escola 
faz com que os alunos construam seus próprios sentidos. 

 
“(...) o letramento literário é bem mais do que uma habilidade pronta e acabada de ler textos literários, 
pois requer uma atualização permanente do leitor em relação ao universo literário. Também não é 
apenas um saber que se adquire sobre a literatura ou os textos literários, mas sim uma experiência de 
dar sentido ao mundo por meio de palavras que falam de palavras, transcendendo os limites de tempo 
e espaço.” (SOUZA&COSSON, p. 103) 

É nessa perspectiva que trabalhamos o conto Felicidade Clandestina em sala de aula, proporcionando ao aluno 
a experiência de criar novos sentidos por meio das palavras, refletir sobre a realidade e desenvolver uma consciência 
crítica a partir dos seus conhecimentos de mundo. Essa experiência e aprendizagem foram proporcionadas pelo PIBID. 

Para uma melhor compreensão do trabalho, trazemos no seguinte tópico um pouco sobre Clarice Lispector e 
uma breve análise do conto Felicidade Clandestina. Em seguida será apresentado a prática do letramento literário em 
sala de aula, com reflexões dos alunos durante a intervenção do subprojeto do PIBID, e por fim, as considerações. 
 

2. CLARICE LISPECTOR: O CONTO E O CURTA FELICIDADE CLANDESTINA 
 
Nascida com o nome de Haia Pinkhasovna Lispector, teve seu nome mudado por decisão do pai, assim, Haia 

passa a se chamar Clarice. A escritora e jornalista Clarice Lispector, nasceu no ano de 1920 e veio a falecer em 1977 
devido a um câncer. De família judaica e origem ucraniana, é considerada umas das escritoras mais importantes do 
século XX. Clarice, 

[...] imbuída de seus valores morais e estéticos, posiciona-se como intelectual de seu tempo. Ao criar 
suas crônicas, tem liberdade em relação à linguagem verbal, pode brincar com as palavras, com o 
discurso, com os diálogos e promover um intercâmbio intenso entre Jornalismo e Literatura, 
selecionando fatos jornalísticos para desenvolvê-los com linguagem literária a partir de sua 
interpretação pessoal. (SILVA, 2013, p. 20). 

 
 Com 19 anos já havia publicado seu primeiro conto “Triunfo”. Em 1943 lança seu primeiro romance “Perto do 
Coração Selvagem” no qual retrata uma visão interna do mundo adolescente, sendo muito elogiado, recebe assim o 
Prêmio Graça Aranha, da Academia Brasileira de Letras. 
 Em 1956, Clarice Lispector escreveu o romance "A Maçã no Escuro" e começou a colaborar com a Revista 
Senhor. Logo começa a trabalhar no Jornal Correio da Manhã, assumindo a coluna "Correio Feminino". Em 1960 
trabalha no Diário da Noite com a coluna "Só Para Mulheres". 

Separada de seu marido, planta suas raízes no Rio de Janeiro. Em 1960 publicou seu primeiro livro de contos, 
"Laços de Família", seguido de "A Legião Estrangeira" e de "A Paixão Segundo G. H.", considerado um marco na 
literatura brasileira. Em 1967 escreveu os contos infantis de "A Mulher que matou os Peixes", "Uma Aprendizagem ou 
O Livro dos Prazeres” e “Felicidade Clandestina”. 
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Em 1969 já tinha perto de doze volumes publicados. Recebeu o prêmio do X Concurso Literário Nacional de 
Brasília. Em 1977, a escritora Clarice Lispector escreveu "Hora da Estrela". Esse romance foi seu último publicado em 
vida. 

Dentre a suas obras, o conto “Felicidade Clandestina” conta a história de uma menina, Sofia. Ela gostava muito 
de ler, porém, devido a sua condição financeira, não tinha muitos livros a sua disposição, consequentemente não tinha 
o prazer se perder no mundo da leitura. Sofia tinha uma colega, a qual o pai era dono de livraria. Certo dia, disse que 
iria emprestar um livro para ela, mas dias e dias se passaram e nada da menina cumprir o que havia dito, mesmo Sofia 
indo todos os dias atrás dela: 

 
Guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida 
inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma 
vez (p. 9). 

 
 

Até que em um desses dias, a mãe da menina percebe a maldade de sua filha e permite que Sofia pegue 
quantos livros quiser e puder.  

Esse conto retrata não só a história de uma menina que queria muito ler, mas de uma garota que tinha nos 
livros a felicidade: 

Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade 
sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar... [...] 
Não era mais uma menina com um livro: era uma mulher com o seu amante (p. 10). 

No curta, desenvolvido por Beto Normal e Marcelo Gomes, a personagem principal passa a ser a própria 
Clarice, contando assim sua história de vida, quando ela se mudou para o Recife, seu amor por ler e escrever, fazendo 
com que estivéssemos na infância da escritora.  

Imagem 1: Curta Felicidade Clandestina 
 
Por fim, após abordar a fortuna literária de Clarice Lispector, e o conto Felicidade Clandestina trabalhado em 

sala de aula, apresentaremos no tópico a seguir sobre prática realizada em sala de aula, com a utilização tanto do texto 
literário, quanto do 
curta, sendo este uma 
releitura do conto. Na 
possibilidade de que 
os alunos consigam 
além de ter o contato 
com o texto, possam 
acessar outros 
conhecimentos a partir 
do curta. 

Diante disso, 
no próximo tópico será 
abordada a prática de 
letramento realizada 
por meio do texto 
literário. 
 
  
3. A PRÁTICA 
DO LETRAMENTO 
LITERÁRIO EM 
SALA 
 

Soares (2012) apresenta o concito de letramento e quais suas implicações na alfabetização, conceituando 
tanto o letramento, quanto a alfabetização. Esta que alfabetiza um indivíduo, tornando-o capaz de ler e escrever, e 
aquela que letra o indivíduo e o torna condicionante a se apropriar tanto da leitura quanto da escrita como uma prática 
social. Nessa perspectiva, o letramento literário desenvolve a proficiência da leitura literária, isto é, busca levar o aluno 
a refletir sobre o texto e construir seus conhecimentos, relacionando também ao seu conhecimento de mundo. 

Para ser letrado, não basta apenas saber ler e escrever, mas saber fazer bom uso destes. Segundo Cosson 
(2010), no letramento literário “a experiência literária não só nos permite saber da vida por meio da experiência do 
outro, como também vivenciar essa experiência”. Dessa forma, a literatura é uma arte que proporciona não só 
expressar a realidade do mundo, mas a vivência de cada um a partir das reflexões.  

O leitor, ao ler o texto literário, cria novos sentidos de acordo a experiência a ser realizada, sendo referente ao 
seu conhecimento de mundo, pois “No exercício da literatura, podemos ser outros, podemos viver como os outros, 
podemos romper os limites do tempo e do espaço de nossa experiência e, ainda assim sermos nós mesmos” 
(COSSON, 2010, p. 17). 
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A literatura tem um conceito multifacetado, pois ela ganha novas dimensões ao transitar por diversas épocas 
e culturas, e tem sido objeto de estudo de todas as sociedades letradas, por ter um caráter humanizador e reflexivo 
acerca do desenvolvimento e formação humana. Além disso, como afirma Cosson (2010) se faz importante que se 
compreenda que a literatura está entre nós desde os tempos mais remotos da civilização, pois egípcios, gregos e 
romanos já se utilizavam dela tanto para a formação intelectual quanto humana.  

Assim, fazendo-se conhecedor da história da literatura ao longo do tempo, compreende-se que “de fato, a 
relação entre literatura e educação é tão antiga que se confunde com a ideia de civilização. Antes mesmo de essas 
duas práticas serem assim denominadas e adquirirem o sentido que possuem hoje para nós, a literatura já era usada 
como matéria de formação, ensino e aprendizagem em diferentes culturas” (COSSON, 2010, pág. 55). 

Diante dessa perspectiva, trabalhamos com o conto Felicidade Clandestina, pequena narrativa que possui 
estrutura própria, sendo registro de um episódio singular com início e fim, o qual não deixa abertura para uma 
continuação. Trabalhamos também com um curta, produção cinematográfica com duração de até 30 minutos, sendo 
este uma adaptação do conto da escritora Clarice Lispector. 

A partir disso, pedimos aos alunos uma produção textual com suas reflexões em torno das duas breves 
narrativas, de forma a podermos visualizar do papel da literatura na formação do indivíduo, fazendo-o refletir sobre o 
texto a partir dos seus conhecimentos de mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 2: Aluno X 
 Como pode ser 
observado, o aluno X do 1º 

ano A utiliza dos seus 
conhecimentos de mundo para refletir sobre o conto, principalmente quando ela faz referência a persistência humana 
relacionada aos seus objetivos com a escrita do aluno em “podemos perceber que sempre que queremos algo somos 
persistentes, as vezes parece que nunca iremos conseguir, mas nossa determinação é essencial”.  

Com isso vemos “[...] as informações prévias com que o leitor chega ao texto, derivadas do seu próprio 
conhecimento de mundo e das relações simbólicas que, aí, estabelece, também cumprem um papel fundamental na 
atividade de compreensão do texto (ANTUNES, 2011, p. 78). Vale ressaltar que a literatura precisa ser vista em sala 
como um direito básico do ser humano, já que contém os valores considerados “prejudiciais” a sociedade, de forma a 
propor uma possibilidade de viver os problemas, pois ela nega e denuncia, apoia e combate.  

Então o estudante entender o lugar que a literatura possui e seu poder de transformação é um enorme passo 
na sua formação de sujeito leitor. Entretanto, infelizmente, ainda é visto uma abordagem literária em que “Ler poemas 
e romances não conduz à reflexão sobre a condição humana, sobre o indivíduo e a sociedade, o amor e o ódio, a 
alegria e o desespero (...) (TODOROV, 2009, pág. 27). Essa concepção, por muitas vezes é repetida e propagada por 
docentes que estão apenas continuando o que viram na graduação. 

Diante disso, se faz mais que necessário atentar para o ensino da literatura e possibilitar por meio do letramento 
literário o desenvolvimento da capacidade de leitura literária, uma vez que “a formação de uma personalidade sensível 
e inteligente, aberta aos outros e ao mundo que esse ensino da literatura vislumbra” (ROUXEL, 2013, p. 20). 
 Sabe-se que ensino de literatura, hoje, no nível médio se resume em “características dos períodos literários, o 
nome dos autores e das obras [...] barroco é sinônimo de antítese, romantismo é tudo que trata de amor e naturalismo 
e podridão” (COSSON, 2010, p. 21), não desenvolvendo a capacidade leitora nos alunos, uma vez que eles aprendem 
apenas a decodificar e identificar as características dos períodos, ficando apenas na superfície dos textos. 

É na síntese do aluno Y (conforme transcrição abaixo) que visualizamos o estudante identificando a relação de 
mundo e literatura existente, principalmente quando ela cita o poder de transformação da leitura em relação ao homem, 
“a leitura nos transforma e nos faz melhores, a cada dia que temos o prazer de desfrutar de uma boa leitura”. 
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Imagem 3: Aluno Y 
 
 
 E por fim, na produção do aluno Z, ele comenta “muitas pessoas tem o prazer de ler, mas não tem um livro”, 
utilizando das experiências vividas para realizar sua reflexão em torno do conto. Assim, como afirma Todorov (2009) a 
literatura faz com que se possa descobrir mundos e que se possa compreender melhor as experiências vividas. Dessa 
forma, entendendo que “Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno 
de sentido e mais belo. (TODOROV, 2009, pág. 24). 
 
Imagem 4: Aluno Z 
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Nessa perspectiva, “o leitor pode incorporar novas ideias, novos conceitos, novos dados, novas e diferentes 
informações acerca das coisas, das pessoas, dos acontecimentos” (ANTUNES, 2011, p. 70). O letramento literário 
trabalha nesse viés de ter a literatura ocupando um lugar central na formação do outro, tornando-o crítico e reflexivo. 
Com o auxílio do espaço do texto, contexto e do intertexto, deve-se trabalhar conforme a realidade dos estudantes,  

 
[...] esses não são os únicos espaços que a literatura deve e pode ocupar na sala de aula, mas começar 
por eles certamente nos ajuda a mostrar que a leitura literária é essencial não apenas para a formação 
do leitor, mas para formação do ser humano que é a razão maior de toda educação (COSSON, 2010, 
p. 67). 

 
Essa prática permite aos estudantes refletir e problematizar o texto literário dentro das suas percepções 

individuais, pelo que a literatura possui de mais sublime e subversivo, no seu potencial de transformação. 
 

CONSIDERAÇÕES 

A partir deste trabalho, foi possível visualizarmos a forma que a literatura trabalha em conjunto com as 
experiências de mundo, proporcionando as pessoas realizarem reflexões diante dos seus conhecimentos, assim como 
vimos em torno do conto Felicidade Clandestina, em que os alunos realizaram sobre a persistência humana e o poder 
de transformação da leitura. Sendo assim, temos a literatura como um direito do povo, possibilitando pensar um mundo 
melhor, como um instrumento de humanização atuando na realidade, uma ponte para entender o outro em todos os 
aspectos, socioeconômicas e familiares, como também uma forma de conhecer melhor a si mesmo. É necessário e 
relevante que o professor entenda a importância e como se trabalhar o texto em sala, permitindo refletir sobre o que 
seria o espaço do texto, do contexto e do intertexto, mostrando que a leitura literária é essencial para a formação do 
ser humano. 
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Materialidade: fotografia e literatura infantil 
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Resumo 
 
A partir da concepção da linguagem como forma de expressão, interação e integração social, este trabalho, considera 
a fotografia um artifício para comunicar ideias e sensações. Sendo assim, busca-se apresentar a materialidade 
fotográfica que configura sua potencialidade. Compreende-se que a narração de uma história ilustrada com fotografias 
permite a ampliação dos seus limites interpretativos criando um espaço dialógico com o leitor. Nesta perspectiva, tem-
se como objetivo estudar sobre os princípios da materialidade fotográfica e identificar quais as potencialidades do seu 
uso como ilustração literária em uma obra impressa. Para tanto, realiza-se a análise do livro Os sonhos do meu bebê, 
da autora e ilustradora Adele Enersen, onde sua obra é representada por fotografias e o cenário ilustrado é construído 
em diálogo com a narrativa. Para a investigação utiliza-se de uma pesquisa descritiva a partir da metodologia de análise 
da materialidade impressa que nos permite observar os meios e instrumentos empregados na composição da obra. 
Como base teórica, apoia-se nos estudos de Alberto Manguel, Roger Chartier, Cyntia Girotto e Renata de Souza sobre 
materialidade, fotografia, literatura e infância, bem como outros autores que contemplam a materialidade fotográfica 

https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40143/1/01d16t08.pdf
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como discurso e produção de sentidos. Os resultados indicam que a fotografia materializada desempenha um papel 
dialógico, cujos sentidos são construídos pelas múltiplas leituras, permitindo aos sujeitos leitores uma ampliação de 
seus limites interpretativos. Assim, conclui-se que o uso de fotografias como ilustração literária em uma obra impressa 
contribui de forma significativa para o envolvimento do leitor, o que mostra a materialidade da imagem fotográfica e do 
livro como uma importante característica na literatura. 
 
Palavras-chave: Fotografia. Materialidade impressa do livro. Linguagem não-verbal 

Introdução  
 

Considera-se a imagem fotográfica uma forma de linguagem, uma forma de integração e de interação dos 
indivíduos consigo mesmo, com os outros e com o mundo ao seu redor. Assim, tem-se na produção verbal ou não-
verbal um movimento em que “a palavra vai a palavra”, seja ela falada, escrita, sinalizada, encenada, desenhada ou 
fotografada, explica Bakhtin (2012, p.12), que acrescenta que a palavra se configura em busca de uma expressão de 
quem a produz até alcançar os delimites do outro.  

Para Manguel (2009, p. 21) as imagens, assim como as histórias, nos informam, na medida em que nos 
oferecem espaço para interpretar e refletir. A fotografia, expressa-se como uma forma de linguagem por ser capaz de 
despertar efeitos interpretativos no leitor. Tais efeitos são resultantes de uma escolha, de uma busca e de uma seleção 
de um dado momento que ofereça sentido o suficiente para merecer a atenção de quem captura a imagem em uma 
fotografia, e também a atenção de quem posteriomente a lê. (SANTAELLA, 2012, p.74-76)  

Sendo assim, este trabalho considera a fotografia uma manifestação da materialidade da imagem, pois parte-
se do pressuposto de que a imagem fotográfica é uma figura de expressão e de representação social. Dessa forma, 
vê-se que a arte ilustrativa se fundamenta na composição de representações visuais que substituem pessoas, lugares, 
coisas e sentimentos, explica Graça Ramos (2013).  

Segundo Ieda de Oliveira (2008, p. 43-45) a arte da ilustração presente nos livros infantis possui uma linguagem 
própria que alcançou “sua plenitude como linguagem” no início do século XX, quando se passa a compreender uma 
obra para além das palavras. Dessa maneira, entende-se que a contação de história acompanhada de uma ilustração 
fotográfica, permite ao leitor ampliar seus limites interpretativos para além da moldura. Para Manguel (2009, p. 291), 
uma fotografia cria um espaço discursivo e dialógico com o leitor pois “é também um palco, um lugar para 
representação” que por sua vez se abre-se para a interpretação do leitor.  

Nesta perspectiva, o objetivo desta pesquisa é compreender alguns dos princípios da materialidade da imagem 
fotográfica e da obra impressa a partir da análise do livro Os sonhos do meu bebê, da autora e ilustradora Adele 
Enersen. A obra é composta a partir de imagens fotográficas e transita do formato hipertexto para a forma impressa ao 
longo de sua trajetória.  

Nesse sentido, para uma melhor reflexão, divide-se este trabalho em três partes. Em um primeiro momento 
apresenta-se a obra e sua autoria, em seguida analisa-se a característica da materialidade presente na ilustração 
fotográfica e para finalizar discorre-se uma investigação sobre a materialidade do impresso.  

Assim, este trabalho apoia-se nos estudos de Alberto Manguel e Vilem Flusser sobre materialidade, fotografia, 
literatura, ilustração e infância bem como outros autores que contemplam a temática e favorecem a tecelagem de uma 
rede de reflexões que contribuem para uma maior compreensão a respeito da materialidade fotográfica e literária.  

 
A obra e a ilustração fotográfica  
 

Adele Enersen conquistou a atenção do mercado literário quando se tornou destaque na internet pelas 
postagens de fotografias pessoais divulgadas através de um blog84 direcionado aos próprios familiares. Enersen 
fotografava Mila, sua filha recém nascida, adormecida em cenários coloridos e fantasiosos, resultando em imagens 
criativas e inventivas que ganharam milhões de admiradores ao redor do mundo. Assim, as criações de Enersen 
tornaram-se um livro, uma obra impressa ilustrada com imagens fotográficas. A obra com o título original em inglês 
When my baby dreams, foi lançada pela primeira vez em 2012 nos países de língua inglesa, por Balzer & Bray. No 
Brasil, no mesmo ano, a obra foi lançada pela editora Sextante, traduzida para a língua portuguesa.  

 

                                                           
84 Disponível em: www.milasdaydreams.blogspot.com Acesso em: 01-08-2017 

http://www.milasdaydreams.blogspot.com/
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Imagem 1 – Capa da obra: Os sonhos do meu bebê nas versões inglês e português 

A capa da obra, representada na imagem 1, nas versões em inglês e português, apresenta a fotografia 
ilustrativa de um bebê adormecido, em uma paisagem fictícia composta por tecidos. Adentrando as páginas do livro, 
nota-se que a história é construída com o constante esforço de Enersen em criar uma relação dialógica entre imagem 
e texto. A autora e ilustradora concebe uma narrativa a partir de fotografias, empenhando-se para aproximar o conteúdo 
das imagens ao texto escrito, inventando cenários compostos por artefatos reconhecíveis aos olhos dos leitores, sendo 
que a escolha por itens domésticos como cobertores, panos e almofadas, colaboraram para acentuar o efeito de 
familiaridade ao longo da obra. 

É incontestável o caráter criativo e diferenciado na arte de Enersen, que reúne em seu trabalho, imagens ricas 
em detalhes, cores variadas e cenários fantasiosos comprovados pela técnica fotográfica. Observa-se que Enersen 
tem o olhar definido pela sensibilidade, sendo assim, percebe-se que as imagens refletem claramente o perfil da 
ilustradora, sua entrega à maternidade e sua proximidade com a arte fotográfica, resultando em uma legítima sintonia 
entre texto e imagem. Neste sentido, Ramos (2013, p. 30) explica que é importante para quem lida com os livros infantis 
se aproxime do universo das imagens.   

Vê-se que as imagens transparecem a identidade do seu criador, ou seja, refletem o estilo particular de cada 
artista, características de sua sensibilidade, seu estilo pessoal, ideologias, intenções e visões da sociedade sobre 
certas questões, como afirmam as autoras  Nikolajeva e Scott  (2011, p. 61). Entretanto, as imagens também são lidas 
conforme a identidade de seu leitor, este traduz seu conteúdo com base na pessoa que é, suas memórias e suas 
vivências, a leitura de uma imagem implica a manifestação de quem somos, explica Manguel (2009, p. 90).  

Dessa forma, compreende-se que as crianças, mesmo muito pequenas, já entendem a linguagem das 
representações visuais porque “estão em uma fase do desenvolvimento em que as sensações, vinculadas às formas, 
cores e texturas, ainda estão à flor da pele, não sofreram influência excessiva da racionalização”, explica Ramos (2013, 
p. 41).  

Com base nos estudos de Benjamin (2009, p. 69-70), a criança sem se deixar censurar pelo sentido, torna-se 
uma participante na história ilustrada, que com seus cenários adornados de cores convida-a a contemplação 
envolvendo-a pelo esplendor colorido alí presente. Assim, o jovem leitor, não somente observa e interpreta as imagens, 
ele penetra na narrativa ilustrada, ou seja, “[...] não são as coisas que saltam das páginas [...] a própria criança penetra 
nas coisas durante o contemplar [...]” adenrando-se por camadas até alcançar um palco repleto de fantasias, explica o 
autor. As ilustrações literárias, com suas cores e formas, guiam os olhos do leitor, que desde muito jovem já domina a 
linguagem das imagens.  

Observa-se que é preciso deixar-se levar como se os traços alí encontrados na superfície da imagem fossem 
uma trajetória a ser seguida pelos olhos do leitor, explica Flusser (2000, p. 8). Nesse sentido, a trajetória a ser seguida 
pelos olhos da criança é constituída a partir da interação entre o leitor e as imagens, que atuam como uma provocação 
aos olhos gerando emoção e produzindo sentidos.  

De acordo com Vilém Flusser (2000, p. 8), verifica-se que as imagens fotográficas definem-se como superfícies 
carregadas de significados, no qual faz-se necessária sua leitura por camadas, para assim decodificar e subtrair seus 
significados. Sabe-se que as imagens, assim como os textos, comunicam e informam, além de possibilitar interpretação 
ilimitada, a imagem permite ao leitor enxergar para além da sua moldura, como afirma o autor Alberto Manguel (2009, 
p. 27) que complementa: a imagem como obra de arte é “[...] um artifício para comunicar ideias, sensações, uma vasta 
poesia” (2001, p. 29).  

Assim, entende-se que a imagem fotográfica narra e transmite conteúdos. Dessa maneira, da perspectiva do 
olhar, observa-se que as fotografias convidam o leitor a um diálogo e a uma reflexão, na medida em que o leva a 
perceber “para além da imagem”. Para Flusser (2000, p. 8), a potencialidade interpretativa e dialógica da imagem a 
caracteriza como mediadora entre o mundo e o ser humano. E ainda, as imagens fazem o intermédio entre o espectador 
e aquilo que chamamos de realidade, acionando conexões entre o mundo sensível e o concreto, afirma Jacques 
Aumont (RAMOS, 2013, p. 16)  

Além disso, observa-se que a arte fotográfica encontrada na obra de Enersen, possui o potencial de conectar-
se à geração do séc. XXI. Os registros da autora oferecem aos olhos dos leitores uma ilustração diferenciada, capaz 
de encantar por apresentar realidade e fantasia em sua narrativa. A historiadora Ana Maria Mauad (1996, p. 2) 
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esclarece que a fotografia desempenha “o papel de instrumento de uma memória documental da realidade”, ou seja, a 
fotografia mesmo que fantasiosa proporciona um efeito de legitimidade na ilustração.  

Para Santaella (2012, p. 77) este efeito de legitimidade é um princípio denominado testemunho. O testemunho 
do real se dá pelo fato de que aquela imagem apresenta-se como a prova de que o objeto esteve realmente lá, diante 
da câmera, a imagem passa a desempenhar o papel de um testemunho, uma prova que não se pode negar pois a 
fotografia dá o depoimento de sua presença naquele dado momento e local, e assim atribui-se o poder documental da 
imagem fotográfica.  
 
A materialidade da imagem  
 

Sabe-se que vivemos cercados pela matéria, sendo assim verifica-se que as imagens do mundo visível são 
captadas pelos nossos olhos e guardadas em nossas mentes. Reservadas na memória, essas lembranças visuais são 
acessadas pelo pensamento por meio de imagens mentais, que foram captadas anteriomente, e guardadas na 
memória. Tais imagens assumem o domínio imaterial se materializadas pelo imaginário ou pelo pensamento ou passam 
a ser de domínio material se materializadas pelas nossas mãos por meio da arte. Para Manguel (2009, p. 21), não há 
pensamento que se concretize sem a imagem, para ele “as imagens, assim como as palavras, são a matéria de que 
somos feitos”.   

Sendo assim, entende-se a fotografia como uma representação material, como uma ideia ou uma fantasia que 
ganha forma e torna-se matéria detectável à mente e aos olhos, e se impressa torna-se também palpável. Dessa forma, 
compreende-se que a materialidade é parte integrante da imagem, independentemente da atuação de um 
procedimento tecnológico que a consolide. Segundo Silvia Laurentiz (2004, p. 3) a “[…] materialidade da imagem não 
é consequência exclusiva das tecnologias da comunicação, pois qualquer imagem, impressa, desenhada, fotografada, 
etc., carrega este potencial em si”.  

Enersen materializa cenários a partir de representações diversas, como oceanos e gramados com base em 
lembranças e referências visuais que se encontravam armazenados em sua própria memória. Sendo assim, 
compreende-se a fotografia como uma representação visual dos elementos concretos ao nosso redor, componentes 
presentes no campo visual e signos do nosso mundo visível, esclarece Laurentiz (2004, p. 2).  

Todavia, as imagens que representamos são também originadas no campo imaterial da nossa mente, geradas 
no nosso imaginário, provenientes de fantasias e criações mentais. A obra de Enersen representa essa imaterialidade 
ao longo de sua narrativa, guiando o leitor por uma viagem pelo mundo dos sonhos de uma bebê adormecida.  

Dessa forma, percebe-se que ambos os campos não existem de forma separada, as imagens materiais e as 
imagens imateriais apresentam-se ligadas entre si, de forma que uma origina a outra. Em outras palavras, as 
representações visuais são criadas com base em outras imagens previamente existentes na mente de quem as 
produziram, bem como entende-se que as imagens mentais têm origem nos objetos pertencentes ao mundo visual. 
(LAURENTIZ, 2004, p. 2) 
 Segundo Manguel (2009, p. 21), as imagens assim como as histórias, nos informam, comunicam tanto como 
representações mentais, quanto como representações visuais, pois de acordo com o autor, todo processo de 
pensamento requer imagens e admite que: “a alma nunca pensa sem uma imagem mental”. Sendo assim, mesmo na 
imaginação a imagem é essencial para o processo de leitura (MANGUEL, 2009, p. 21). Em diálogo com Girotto e Souza 
(2016, p. 199) nota-se que o pensar demanda imagens que possibilitam percepções, rememorações, traduções e 
ampliações do conteúdo das imagens sendo estas compreendidas como registros abertos.  
 Nesse sentido, verifica-se que a potencialidade e o significado da fotografia estão ligados ao seu caráter 
mágico, explica Flusser (2000, p. 9). Dessa forma é necessário compreender essa magia presente na imagem técnica 
e associá-la à imaginação, como uma pré-condição que capacita o leitor a subtrair significados das suas superfícies, 
para então decodificá-las ou mesmo produzí-las.  
 
A materialidade da obra  

 
O uso e prática da fotografia no cotidiano da população na atualidade, tornou-se uma particularidade da cultura. 

A obra em análise é composta a partir de imagens fotográficas construindo uma narrativa que mantém essa 
característica em toda sua estrutura. Dessa forma, observa-se que a produção literária de Enersen, impressa e ilustrada 
com imagens fotográficas representam uma propriedade marcante da contemporaneidade, ou seja, ela se torna um 
registro material de mudança cultural, afirma o autor Donald F. Mckenzie (1999).   

Sabe-se que o livro, assim como a fotografia, direciona-se a um destinatário, que mais tarde pode acessar este 
objeto e assumir o papel de leitor das informações que foram guardadas e preservadas nele (MAUAD, 1996, p. 9). Para 
Ilsa Goulart (2016, p.70), o livro na sua forma impressa, desencadeia pela materialidade, um ato de rememoração a 
partir dos enlaces afetivos construídos pela relação entre o leitor e o livro.  

Segundo o autor Jorge Luis Borges (1985, p.12) a obra impressa é uma “extensão da memória e da 
imaginação”, que dialoga também com Magda Soares (2016, 153), que explica a obra impressa como um artifício que 
eterniza registros, que persiste no tempo tornando-se algo estável, por isto monumental. 

Outro aspécto que representa a característica da materialidade na obra de Enersen, é a transformação de seu 
conteúdo originalmente digital em uma obra impressa. Inicialmente as imagens fotográficas criadas por Enersen eram 
apresentadas somente nas telas do computador, divulgadas como conteúdo de um blog pessoal, cujo endereço 
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encontra-se localizado na contracapa do livro impresso. Segundo relata85 a autora e ilustradora, o ato de fotografar sua 
filha Mila, ainda recém-nascida, era apenas um passatempo e o uso do blog era uma forma de compartilhar com seus 
amigos e familiares imagens de sua bebê.  

 
Imagem 2 – Recorte do Blog de Adele Enersen 

 
Dessa maneira, observa-se que o conteúdo exposto como um hipertexto apresenta um formato multilinear e 

multi-sequencial, pois “o hipertexto é dinâmico, e está perpetuamente em movimento”, explica a  educadora Magda 
Soares (2002, p. 151). Desse modo, percebe-se que por meio do uso do espaço da tela, ou seja, da plataforma do 
blog, a autora tem permissão para alterar, inserir ou retirar conteúdos quando desejar, abrindo espaço também para a 
participação dos leitores na medida que acrescentam comentários livremente junto às imagens e textos de Enersen.  

As criações de Enersen, compartilhadas online, ganharam milhares de admiradores ao redor do mundo e suas 
fotografias contornadas de tanta criatividade resultaram mais tarde na criação e publicação de seu primeiro livro 
impresso. Fundamentado em Soares (2002, p. 154), a criação do livro, editado e impresso revela aos leitores e 
admiradores da arte de Enersen, um novo material, um objeto, palpável e definido. A obra palpável, agora possui uma 
dimensão, uma linearidade, uma estrutura, uma sequência, número de páginas, uma totalidade, pois o seu possuidor 
pode  identificar seu começo, meio e fim. O livro representa uma unidade estrutural, é um objeto físico que 
concede ao autor a materialização de suas palavras, explica Goulart (2016, p. 69).  

Além disso, observa-se que a tecnologia da impressão traz novos personagens para a indústria do livro e 
especificamente para a obra de Enersen. Segundo Soares (2002, p.153-154), a obra impressa torna-se além de estável 
e monumental, algo controlado, porque “criam muitas e várias instâncias de controle do texto” que intervêm e regulam 
sua produção. Dessa forma, vê-se que a concretização da produção da obra impressa de Enersen conta com a 
participação de uma equipe editorial, composta por integrantes como um tradutor, um revisor, um designer de capa, 
designer de miolo e inclusive um segundo ilustrador. Para Goulart o autor produz o texto porém quem cria o livro é a 
equipe editorial, como explica a autora neste trecho com base em Roger Chartier: 

 
Diante disso, Chartier (1994; 1999) chama a atenção para a distinção entre texto e impresso, entre o 
trabalho de produção e criação textual, o trabalho de fabricação da obra, entendendo que os autores 
não escrevem livros, escrevem textos que são transformados em livros, artefatos pensados e 
arquitetados por uma equipe editorial. (GOULART, 2016, p. 71) 

 
Portanto, o livro materializado como obra impressa, passa a apresentar características estruturais evidentes, 

detalhes que guiam os olhos com base nas cores das páginas, temas ilustrados, enfim, “limites claramente definidos” 
explica Soares (2002, p. 150). O livro impresso oferece a possibilidade da criação de protocolos de leitura, que no caso 
da obra em análise, são as cores, a predominância de um único tema que se mantém a cada três páginas duplas, ou 
a harmonização visual criada por uma ilustração complementar às fotografias.  

Nesse sentido, percebe-se que o trabalho editorial garante que as cores e os desenhos, assim como a posição 
estratégica dos textos e das imagens conduzam e encantem os olhos e a imaginação do leitor que acompanha essa 
jornada de acontecimentos e de imagens coloridas a cada página virada. Assim, o livro é pensado e materializado para 
o manuseio do leitor, o que na tela não acontecia. A oportunidade de manipulação da obra de Enersen permite que o 
leitor se familiarize com o objeto livro, pois possibilita que se descubra suas novas propriedades e características, 
apontam Cyntia Girotto e Renata Souza (2016, p. 91). 

A materialidade do livro impresso permite também a mediação de um adulto no processo de leitura literária 
para crianças. Essa prática representa um papel basilar pois indicará, para os leitores mais jovens, “o uso para o qual 
o objeto livro foi criado”, além de demonstrar a forma adequada do uso do livro, com a troca de páginas e a maneira 
apropriada de seu manuseio. (GIROTTO e SOUZA, 2016, p. 90) 

                                                           
85 Relato encontrado na contra-capa do livro impresso: Os sonhos do meu bebê. 
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Dessa forma, a estrutura física da obra direciona o leitor ao seu manuseio, o objeto livro é palpável e apresenta 
textura e um formato próprio, desse modo, mesmo contendo textos e ilustrações, o livro impresso é antes de tudo um 
objeto que convida o seu possuidor a um determinado comportamento de interação. 

O livro de Enersen, na forma impressa, possibilita o contato físico com o material, permitindo que o leitor o 
manuseie, vire e folheie suas páginas. De acordo com Renata Souza e Helder Pinheiro (2015, p. 21) essa interação 
permite com que a criança estabeleça relações de sentido com a obra, faça inferências e explore mais detalhes ao 
olhar e examinar as ilustrações ao seu modo, segurando com as próprias mãos.   

Quando consideramos a materialidade do livro, acreditamos que o primeiro contato desencadeador do ato de 
leitura acontece na exterioridade apresentada pela obra. O sujeito-leitor utiliza-se das sensações que a obra impressa 
pode lhe oferecer, ocorrendo aí uma leitura sensorial, explica Martins (1986, p.42). O objeto-livro, em sua materialidade, 
insinua ao leitor determinadas posturas, escolhas e usos distintos, e isso se processa porque “[...] antes de ser um 
texto escrito, um livro é um objeto; tem forma, cor, textura, volume, cheiro. Pode-se até ouvi-lo se folhearmos suas 
páginas”, explica Martins.  
 
Considerações finais  
 

O presente trabalho teve como objetivo verificar a importância do uso da fotografia como arte literária a partir 
do aspecto material da imagem e da obra impressa. Dessa maneira, verificou-se que a imagem materializada por 
Enersen possibilitou a ampliação dos limites interpretativos da obra, pois constata-se que a fotografia representa o 
registro de um momento único, um flagrante de um instante carregado de sentidos.  

Observou-se que a escolha de Enersen pela ilustração fotográfica aproxima-se da linguagem da atualidade 
pois usufrui das novas tecnologias. Ramos (2013, p. 133) explica que “as tecnologias colaboram para mudar formas e 
discursos de narrativas” e aponta que há uma necessidade de se encantar e surpreender os jovens leitores, para assim 
cativá-los e auxiliar no hábito da leitura.  

Como resultado, percebeu-se que o uso de ilustrações fotográficas em uma obra literária favorecem a 
transmissão de conhecimentos, beneficiando a aproximação entre o leitor e a obra, seja essa impressa ou digital. 
Dessa forma, destaca-se também a materialidade da imagem e da obra impressa que caracterizam-se por seus 
diferentes suportes e consequentemente influenciam a interação entre leitor e o conteúdo.  

Conclui-se que o ato de contar histórias combinado à leitura das ilustrações fotográficas contribui de forma 
significativa para a compreensão e envolvimento do leitor. Assim, destaca-se a materialidade da imagem fotográfica e 
da obra impressa como uma importante característica da arte literária, pois constitui-se da matéria, da produção de 
sentidos, da interação e da integração entre o mundo real e o imaginário, entre o leitor, a imagem e o objeto livro. 
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Resumo: “Histórias de escola” foi um projeto de livro digital realizado em 2017 pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria 
de Ensino Região de Mogi das Cruzes, em São Paulo. O projeto pautou-se na ideia de que com a expansão tecnológica 
o conhecimento individual deixou de ser absoluto, partindo para o trabalho colaborativo, ou seja, para a formação de 
uma “comunidade aprendente” facilitada pelo uso da tecnologia (Currículo do Estado de São Paulo, 2012, p. 12). Sob 
tal temática, a proposta do livro digital “Histórias de escola” foi a de incentivar os frequentadores da escola, como 
agente de organização escolar, merendeira, professor, faxineiro, diretor e vice-diretor de escola, caseiro, coordenador, 
a desenvolver olhar atento e sensível sobre uma situação inusitada oriunda da escola, para relatá-la em uma crônica, 
utilizando como suporte sua postagem em meio digital. No contexto escolar, os responsáveis pelo projeto aprofundaram 
seus conhecimentos sobre o conceito, a leitura e escrita do gênero crônica, a partir do estudo dos materiais 
pedagógicos existentes na escola, tais como da Olimpíada de Língua Portuguesa. Pontuamos como objetivos do 
projeto incentivar o uso das ferramentas digitais entre os participantes da escola; valorizar a produção textual dos 
frequentadores do universo escolar; surpreender o público para o qual escreve, com um olhar próprio e peculiar sobre 
a escola; criar, no contexto escolar, um ambiente propício para a leitura e escrita do gênero crônica. O resultado foi a 
adesão ao projeto de 52 escolas (até 2 textos), com o envio de 96 crônicas que, por intermédio da parceria com 20 
patrocinadores, foram editadas em 500 exemplares de livro em formato digital (CD) e entregues aos participantes, 
numa cerimônia de finalização do projeto.   
 

Palavras-chave: Histórias de escola. Comunidade aprendente. Formação de leitores. 

 

Introdução 

 

Viver é sempre um deparar-se constante com questionamentos, com reflexões que nos inquietam em relação 
às escolhas que fazemos, em relação aos percursos que traçamos, de forma consciente ou não. Algumas questões 
exigem resposta, outras passam quase incólumes, mas existem aquelas que provocam, que nos tomam de forma tão 
intensa que buscar sua resposta é uma necessidade fundamental, que a princípio, parece poder redimensionar nosso 
entendimento. Questões religiosas, questões sociais, questões econômicas. Uma avalanche de questionamentos que 
nos configuram em um determinado âmbito de relacionamentos e fazem-nos pertencer a algum grupo, determinado, 
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específico, irrequieto. Todos esses questionamentos, em algum momento, nos relacionam com nossas experiências 
escolares. Nossas lembranças e memórias de nossa trajetória singular. 

 
É certo que, nesse mundo globalizado em que cada vez mais há a disseminação da cultura digital com 

predominância de novos meios de comunicação, as fronteiras entre a oralidade e a escrita apresentam-se de forma 
diluída. 

 
 Frente a esse cenário, a escola necessita de um trabalho contínuo de leitura e produção textual, em 

conformidade com o contexto em que tais recursos pedagógicos são utilizados em situações de aprendizado do 
discente. A esse respeito, a Base Nacional Comum Curricular postula que 

 
Em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de informação e comunicação e do 
crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e 

afins, os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como consumidores. 
Os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se 
diretamente 
em novas formas de interação multimidiática e multimodal de atuação social em rede, que se realizam 
de modo cada vez mais ágil.  (BRASÍLIA, 2017, p. 57)86.  

 
 
 A citação retrata a relevância de termos um jovem protagonista inserido na cultura digital. Nesse sentido, 
podemos pensar num jovem interessado em participar dos usos das novas tecnologias, juntamente com os demais 
participantes da escola, por isso a importância da edição de um livro digital. Além disso, o ano de 2017 foi marcado 
pela publicação de textos produzidos pelas diversas pessoas que circulam na escola, contando suas lembranças ou a 
de outras pessoas, mas relatando suas experiências no âmbito escolar.   
 

Vale ressaltar também a relevância da escola em preservar seu compromisso de estimular a reflexão do 
discente em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Nesse sentido, 
  

É imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e seus modos de 
funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação (e também de manipulação), e que 
eduque para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na 
cultura digital. Ao aproveitar o potencial de comunicação do universo digital, a escola pode instituir 
novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre 
professores e estudantes. (BRASÍLIA, 2017, p. 57).  

 
“Histórias de escola” foi o título dado ao livro digital que pretendeu incentivar a ideia de “comunidade 

aprendente”, por intermédio da utilização de recursos tecnológicos. Nesse caso, os conhecimentos sobre como 
escrever um texto no Word, abrir uma página para postar um texto, pesquisar na internet, abrir ou postar algo num 
blog, são partilhados entre todos que estão no contexto escolar. Desse modo, professor aprende com aluno e o aluno 
auxilia, não só ao professor, como também outros que queiram fazer usos das ferramentas digitais.  

 
Ressaltando que o entendimento de tais narrativas dar-se-á considerando que são produzidas a partir de um 

exercício de rememoração, pensando em memória como propriedade de conservar certas informações. Remetendo 
em princípio a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais se podem atualizar impressões ou informações 
passadas, ou que são representadas como passadas. Isto provoca uma intervenção na ordenação de vestígios de 
lembranças e também a releitura destes vestígios; através da qual se constrói a memória, tornando-se real no momento 
em que é produzida.87 

 
Entendemos que com a expansão tecnológica o conhecimento individual deixou de ser absoluto, partindo para 

o trabalho colaborativo, ou seja, para formação de uma “comunidade aprendente” facilitada pelo uso da tecnologia que 
hoje, segundo postula o Currículo de Linguagens do Estado de São Paulo (2012, p. 12):  

  
[...] imprime um ritmo sem precedentes ao acúmulo de conhecimentos e gera profunda transformação 
quanto às formas de estrutura, organização e distribuição do conhecimento acumulado. Nesse contexto, 
a capacidade de aprender terá de ser trabalhada não apenas nos alunos, mas na própria escola, como 
instituição educativa. Isso muda radicalmente a concepção da escola: de instituição que ensina para 
instituição que também aprende a ensinar. Nessa escola, as interações entre os responsáveis pela 
aprendizagem dos alunos têm caráter de ações formadoras, mesmo que os envolvidos não se deem 
conta disso. (São Paulo, 2012, p. 12)88. 

                                                           
86 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Proposta preliminar. Terceira versão revista. Brasília: MEC, 
2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec. gov.br/documentos/bncc-3versao.revista.pdf>. Acesso em: 10 maio 2018. 
87 GOFF, J. História e Memória. Editora da Unicamp. São Paulo, 2003 
88 São Paulo (Estado) Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, códigos e suas tecnologias / Secretaria da Educação; 
coordenação geral, Maria Inês Fini; coordenação de área, Alice Vieira. – São Paulo: SEE, 2010.p. 12. 
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Sob o tema “Histórias de Escola”, a proposta do livro digital foi incentivar os     agentes que interagem no 
espaço escolar, como agentes de organização escolar, merendeira, professor, faxineiro, diretor e vice-diretor de escola, 
caseiro, coordenador, enfim, pessoas que atuam ou circulam no ambiente escolar (os pais e mães em reuniões 
bimestrais, por exemplo), a desenvolver olhar atento e sensível sobre fatos acontecidos na escola, objetivando a escrita 
de um texto, em meio digital, que relate uma situação inusitada89.  

 
Segundo o filósofo Norbert Elias, é necessário diluir a ideia de que a sociedade é composta por estruturas 

exteriores aos indivíduos, dos quais os mesmo estariam rodeados, e avançar para o conceito de teias de 
interdependências ou configurações, que no limite, encaminha-nos para uma visão das disposições e inclinações das 
pessoas em suas variadas maneiras de relação. No prefácio de 1968, em sua obra O processo civilizador, ele afirma:  

 
A imagem do homem como personalidade fechada é substituída, aqui, pela personalidade aberta, que 
possui um maior ou menor grau (mas nunca absoluto ou total) de autonomia face a outras pessoas e 
que, na realidade, durante toda a vida é fundamentalmente orientada por outras pessoas e dependente 
delas. A rede de interdependência entre os seres humanos é que os liga. Elas formam o nexo do que é 
aqui chamado configuração, ou seja, uma estrutura de pessoas mutuamente orientadas e dependentes. 
Uma vez que as pessoas são mais ou menos dependentes entre si, inicialmente por ação da natureza 
e mais tarde através da aprendizagem social, da educação, socialização e necessidades socialmente 
geradas, elas existem, poderíamos nos arriscar a dizer, apenas como pluralidades, apenas como 
configurações. (ELIAS, 1994) 

 

Objetivos – o porquê de trilhar os caminhos  
 
Pelo exposto, o trabalho com a elaboração e publicação do livro digital, “Histórias de Escola” objetivou, 

sobretudo:  

 incentivar a utilização das ferramentas digitais entre os participantes da escola;  

 incentivar a produção escrita pelos participantes da escola; 

 valorizar a produção textual dos frequentadores do universo escolar; 

 compartilhar com os alunos a leitura e rodas de conversa sobre aos textos produzidos;   

 surpreender o público para o qual escreve, com um olhar próprio e peculiar sobre a escola;  

 se valer da oralidade para contar e divulgar o texto escrito; 

 criar, no contexto escolar, um ambiente propício para a leitura e escrita do texto, não só pelo aluno, mas por 
todos ali envolvidos;  

 incentivar o uso dos recursos digitais (registro do texto em Word, consulta ao livro digital ou página do blog da 
escola etc); 

 divulgar ações de ilustrações da capa e dos textos do livro pelos alunos.  
  
Caminhos percorridos - da produção textual na escola até a edição do livro pela Diretoria de Ensino 

 
No Município de Mogi das Cruzes, o projeto foi apresentado para as 66 escolas jurisdicionadas à Diretoria de 

Ensino da Região de Mogi das Cruzes.  Por meio de encontros presenciais, orientamos os professores de Língua 
Portuguesa e os do Programa Sala de Leitura a utilizar os materiais pedagógicos da Olimpíada da Língua Portuguesa, 
além de outros, sobre o gênero crônica. Durante o ano, a proposta era de trabalho com a leitura e escrita de diversas 
crônicas para estimular a participação das pessoas que circulavam pela escola. Após esse processo, a escola realizou 
a seleção de dois textos para o envio ao Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino. Posteriormente, a equipe de Língua 
Portuguesa e os demais integrantes da Diretoria de Ensino faziam revisão final do texto para enviar para a gráfica.  

 
A participação – caminhos trilhados 
 
Puderam participar do livro digital “Histórias de Escola” todos os funcionários da escola tais como inspetor de 

aluno, merendeira, professor (todos: titular, eventual, mediador, da sala de leitura etc.), faxineiro, diretor e vice-diretor 
de escola, caseiro, coordenador, enfim, qualquer pessoa que atue ou circule no ambiente escolar, incluindo os pais, 
mães ou outros familiares do aluno. Vale ressaltar que o aluno pode participar da ilustração da capa do livro e dos 
textos.  
 

 
Etapas de seleção dos textos 
1ª etapa - Escola 

 

                                                           
89 Caderno Virtual - A ocasião faz o escritor. Olimpíada da Língua Portuguesa. Escrevendo o Futuro. Disponível em: 
<https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/caderno/cronica/index.html>. Acesso em: 10 mar. 2017.  

 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/caderno/cronica/index.html
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Nessa etapa, as escolas observaram os seguintes requisitos: 
a) promoção e reunião de divulgação do interesse da escola em participar do livro digital (fotografar as ações 

para enviar à Diretoria de Ensino no mesmo e-mail); 
b) seleção de 3 textos para encaminhar digitado (formato Word) à Diretoria de Ensino; 
c) orientação e incentivo a participação do aluno na ilustração da capa e dos textos (concursos internos).  
d) solicitar, também, o auxílio do aluno gremista para incentivar a participação dos outros alunos no projeto.  

 
2ª etapa- Diretoria de Ensino  
 
Quanto à Diretoria de Ensino:  
a) revisão, leitura e análise dos textos pela comissão técnica de PCNP responsável na Diretoria;  

 
b) consolidação dos textos em arquivo e laboração do sumário;  
 
c)  encaminhamento dos textos à diagramação (inserção das imagens e organização dos textos por páginas). 

 
3ª etapa – Diretoria de Ensino e Escolas 

 
Cerimônia de divulgação do livro (em local a ser definido), com participações culturais dos alunos (dança, 

músicas, etc) e exposição das atividades em fotos para a comunidade escolar e externa.  
 

Critérios de avaliação – de olho nos caminhos trilhados 
As redações inscritas foram avaliadas, em conformidade com a grade de correção, segundo os seguintes 

critérios técnicos: 
a) ser escrita em língua portuguesa e redigida pelo participante da escola, à exceção daqueles que necessitam 

de atendimento diferenciado e específico;  
b) observar a correção gramatical e sintática, a objetividade, a originalidade, a ortografia e a propriedade 

vocabular;   
c) ser inédita, não podendo ter sido publicada em quaisquer mídias ou inscrita em concursos anteriores.    

 
Resultados – percorrido longos caminhos  

  
Sabemos que o trabalho com a linguagem tem requerido do professor saberes complexos e diversificados das 

linguagens verbal e não-verbal, sobretudo dos textos multimodais. Nesse contexto, cabe a escola a criação de 
possibilidades de inserção dos nossos alunos às práticas letradas da sociedade, por isso a necessidade de 
trabalharmos com projetos e ferramentas digitais.   
 

São os caminhos encontrados na construção de sentido presente nas relações que embasam construções e 
distorções, realizações, quebra de preconceitos e paradigmas. O lugar escola produz conhecimento e divulga-o, produz 
relacionamentos, e divulga-os. Subjuga e repele aquilo que o estigmatiza. Resgatar as memórias desse espaço singular 
possibilita a construção de um espaço legitimador, público. 
 

   Um dos grandes atritos que pode ocorrer entre cultura digital e cultura escolar está efetivamente na existência 
da última. Afinal, o que entendemos por cultura escolar? Porque ela diverge de outras possibilidades de cultura? Se 
considerarmos que, sim, existem várias outras culturas, estamos imersos no universo da multiculturalidade, qual seria 
o problema? A cultura escolar acaba desconsiderando muitas outras formas de manifestações culturais, e a reflexão 
sobre as mesmas acaba sendo prejudicada.  
 

   A escola pode apropriar-se dos gêneros digitais para tornar seu espaço mais significativo para os alunos. Os 
alunos são em sua grande maioria, usuários competentes das novas tecnologias, portanto é necessário que a escola 
abarque as novas possibilidades que os gêneros digitais possibilitam, de forma reflexiva e crítica. Grande parte dos 
jovens já utiliza redes sociais, envia e-mail, interage em blogs e salas de bate papo, lançando mão de seus 
conhecimentos da cultura letrada. Sob esta perspectiva, é fundamental repensar as práticas escolares, com foco em 
torná-las mais significativas para aos alunos. 
 
    As manifestações populares são reapropriadas pelos meios midiáticos, e os jovens acabam participando 
efetivamente, sem refletir ou considerar os aspectos que estão em jogo nesta participação. 
 
    Segundo Trigueiro (2005, p. 04) “A cultura popular está sempre aberta a setores de produção cultural, a outros 
significados, a novas práticas sociais, aos novos sistemas de comunicação.” 
 

 A escola pode, portanto, considerar aspectos da cultura local na qual os alunos estão inseridos, as festas 
realizadas no bairro, na cidade, e a maneira como a mídia explora e divulga estes eventos. Pode propor pesquisas na 
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internet, debates e discussões que possam levar os alunos a refletir sobre seu papel social, como ele se constitui, como 
se constrói a identidade social que eles possuem e que está em constante ampliação/ mutação. 

 
 A participação efetiva da escola, inserida no contexto sociocultural salientado, pressupõe essa dinâmica 

possível ao garantir a participação e o olhar sobre suas memórias. No contexto da escola, quem contou sua história? 
Quais temáticas foram relevantes? Que fato marcante merece ser contado em uma história?  

 
O trabalho possibilitou a participação da comunidade escolar de forma efetiva, garantindo que não só as 

pessoas que atuam diretamente nos espaços da escola participassem, mas também ex-alunos e pais de alunos. O 
resgate de memórias e histórias, de fatos relevantes ou inusitados marcou a presença afetiva que a escola ocupa nas 
memórias das pessoas que por ela passam ou passaram. 

 
 São marcantes nas histórias apresentadas o ofício de professor, o primeiro dia de aula; memórias do processo 
de alfabetizar; lembranças de premiações recebidas pelo bom desempenho do aluno em alguma atividade; amor pela 
profissão; desencanto pela profissão; registro de professores marcantes etc. Quanto aos fatos marcantes merecedores 
de ser contados em uma história, foram citadas as situações inusitadas/ histórias engraçadas; lembranças das datas 
comemorativas; festas como a do Divino e Juninas; histórias de solidariedade; histórias tristes e alegres, que 
emocionam; valorização do espaço escolar etc.  
 

O resultado foi a adesão ao projeto de 52 escolas (até 2 textos), com o envio de 96 crônicas que, por intermédio 
da parceria com 20 patrocinadores, possibilitaram a edição de 500 exemplares do livro em formato digital (CD e 
publicação em site) e entregues aos participantes, numa cerimônia de finalização do projeto.   

 
Encerrando os rumos trilhados até aqui – abrindo portas para o futuro 
 
“Histórias de Escola”, portanto, foi um projeto que contou com a participação total de 96 crônicas com textos 

de professores, funcionários, ex-alunos, pais de alunos, enfim, com toda a comunidade escolar. Os participantes foram 
convidados a relembrar alguma experiência singular e marcante em sua trajetória acadêmica para compartilhar com 
os leitores. Além da memória emocional, a escrita possibilitou o resgate de informações, acontecimentos, fatos que 
ajudaram a preservar a memória da escola e do seu entorno. Ao longo do ano e a partir do tema apresentado, as 
escolas foram mobilizadas para a leitura e produção de crônicas e, sempre que possível, com a mediação e 
colaboração dos professores.  

Não é possível, por fim, dissociar estas reflexões da questão referente ao efeito-leitor. Ao ler, é preciso 
considerar o contexto, a função do autor, as condições históricas e sociais, os conhecimentos prévios e visões de 
mundo de quem lê. É esta mistura que irá provocar os efeitos de sentido que darão ao leitor sua própria percepção do 
texto, sua particular maneira de interpretar e ressignificar o universo de sentidos possíveis que o texto possa provocar, 
seja ele impresso, seja em formato digital, seja em qual suporte for. 

As palavras contidas no livro digital, produzidas por diretores, coordenadores pedagógicos, vice-diretores, 
professores, funcionários, ex-alunos e pais de alunos da Rede Estadual de Ensino, da Diretoria de Ensino da Região 
de Mogi das Cruzes, estão repletas de lembranças, memórias de um passado prazeroso... sabores de escola. São os 
sons, os barulhinhos bons de ouvir... As conversas nas salas dos professores, as discussões homéricas sobre assuntos 
logo esquecidos, ou guardados com carinho naquele cantinho especial da memória. O olho irritado pelo vento de giz... 
As dores, os sonhos, os amores... As pessoas, com seus dons de encantamento... Aquelas histórias que repetimos 
com prazer... A alegria de desfrutar aquela aula especial, as dores de não conseguir atingir aquela meta... A sensação 
de estar em um lugar especial, que nos remete à amplitude dos nossos sentidos, do nosso aprendizado, do 
conhecimento acumulado ao longo de nossa trajetória pessoal.  

 
Em face do exposto, entendemos que partindo do trabalho colaborativo, as pessoas que circulam pela escola 

puderam, por meio do livro digital,  apresentar os modos que veem e figuram a escola tecendo diferentes olhares, 
ressignificando-a. Para tanto, e conforme exposto aqui, se valeram de leituras de outras crônicas, outras histórias de 
escola e, ao lado do professor, puderam escrever sobre seus valores, suas crenças, construir e disseminar saberes 
que foram partilhados e negociados entre o professor e as pessoas que circulam no contexto escolar. 

 
          De certa forma, são textos oriundos da escola e é imprescindível discutir as escolhas que ela faz sobre as 
discussões que irá pontuar. O texto exemplifica considerar o contexto social, histórico e econômico no qual o aluno 
está inserido, o contexto de produção e as várias possibilidades de análise que os conteúdos escolares podem 
proporcionar para os alunos e demais participantes da escola. Nesse sentido, é fundamental valorizar e compreender 
os diversos letramentos que circulam nos espaços escolares e efetivamente possibilitar que os demais que ainda 
margeiam os muros encontrem passagem livre, porém imbuída de reflexão e cuidado, para que as salas de aula e as 
práticas escolares possam constituir-se de forma mais crítica ao considerar as diversas possibilidades de letramento. 
É preciso que a escola se torne efetivo espaço no qual o aluno e os demais participantes da escola possam 
desenvolver-se de forma crítica, ética, democrática, sendo protagonistas de seu processo de ensino aprendizagem.  
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RESUMO  

  

Nesta proposta de leitura pretende-se analisar como corpus os poemas de um autor contemporâneo nordestino, Bruno 
Candéas, que cria seu material a partir da perspectiva de uma literatura marginal, ou seja, como fruto de produções e 
leituras de textos regionais nordestinos, modernistas, entre outros. O corpus integra textos retirados dos livros Poeta 
nu na alvova, 2002, Filé 1,99, 2003, A trégua dos ditadores, 2004, Férias do Gueto, 2005, Indigestual, 2007, 
nesses textos poéticos pretendesse observar como o autor se constrói e forma a identidade enquanto autor. Os textos 
imagéticos, visuais, que compõe os poemas possibilitam e constituem um material importante para compreensão do 
texto literário, por isso, os poemas serão vistos dentro da conceituação para Eco (1993) de autor modelo - implícito e 
explícito - e concepção de sujeito para Hall (2003), Agustini e Grigolleto (2008) que leva a construção de uma identidade 
fragmentada em vários sujeitos, mas que permite através da alteridade a instauração do autor/ poeta/ eu lírico nos 
poemas, essa construção irá ocorrer pelo jogo poético que está presente nos signos linguísticos e nos jogos de 
linguagem marcados nos poemas, levando em consideração a poesia como um fazer poético e também uma estrutura 
que marca um não lugar, na visão de Marc Augé (1994), de afirmação do eu lírico como autor ou não da própria escrita, 
considerada como uma marca identitária marginal ou mesmo em uma tentativa de alta afirmação de si mesmo como 
signo do fazer poético, o qual possibilita um diálogo entre o eu lírico e o suposto leitor que é instaurado a cada poema 
e proposta de leitura.    

https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/caderno/cronica/index.html
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Palavra- chaves: identidade; marginal; sujeito   

  

INTRODUÇÃO  

  

A palavra poeta no dicionário Michaelis é conceituada como “aquele que faz verso, ou aquele que devaneia ou tem 
caráter idealista”. Partindo desse conceito há um questionamento inicial será que o eu lírico no texto poético não pode 
ser um desdobramento do próprio autor enquanto poeta modelo? Ou ao mesmo tempo não permite a construção de 
um sujeito desdobrado em construção identitária?   

Mediante ao questionamento, neste artigo, o termo poeta deverá ser compreendido como a pessoa encarregada de 
criar os textos poéticos ou mesmo como o idealizador que permite através de si que os versos poéticos se deixam 
materializar enquanto produto de um “fazer poético”. Fazer esse questionável pelo leitor que sempre é convidado a 
participar do texto ou mesmo de lê-lo.  

Na perspectiva de “fazer poético”, o poeta também pode ser encarnado na pessoa que desdobra entorno de um Eu e 
de um Outro que tenta dialogar com um  leitor ou pelo menos com um suposto interlocutor, essa construção aliada ao 
espaço físico, histórico e social permite uma construção identitária do sujeito enquanto autor, poeta, ou mesmo no caso 
de um poema, um eu lírico que dialoga com os suposto leitor(a) de quem ele deve desejar algo ou insinua algo.  Nessa 
construção o autor se autoafirma enquanto escritor, poeta e sujeito de uma composição textual de alteridade por ser 
parte de si. Desse modo, a ponta para um sujeito que vive a busca, sobretudo na “escrita de si, uma maneira de 
construir sua identidade, através da memória e das relações de identificação com o outro, num constante movimento 
entre a singularidade e a alteridade” (HALL, 2003, p.146).   

Cada insinuar possibilita ao autor mostrar e construir um discurso literário dando voz a classes sociais desfavorecidas 
e marginalizadas na sociedade brasileira, como negros, empregadas domésticas, trabalhadores de serviços gerais, 
entre tantos outros. Nesse espaço considerado marginal, existe um favorecimento do diálogo entre o leitor e 
autor/poeta, através da estrutura do discurso literário-poético, já que pode ser utilizados signos e significantes 
elaborados a partir de uma construção metafórica e intencional ou não do poeta. O texto, tal como aparece em sua 
superfície, representa uma cadeia de artifícios expressivos que o destinatário deve atualizar. Ora, se deve ser 
atualizado, ele está incompleto (ECO, 1993, p. 73).   

O espaço em que o leitor tem o esforço de completar o que não foi dito pelo autor/ poeta dando sentido ao texto, 
também pode ser pensado como um  não-lugar, pois o lugar é marcado como identitário, relacional e histórico, enquanto 
o não-lugar, não pode se definir nem como identitário, nem como histórico (AUGÉ, 1994, p.73). Nessa concepção, pode 
se dizer que os poemas de Bruno Candéas - nascido em Campinas Grande – PB - enquadram na categoria de não-
lugar.    

As obras, Poeta Nu na alcova, 2002; Filé 1,99, 2003; A trégua dos ditadores, 2004; Férias do Gueto, 2005; 
Indigestual, 2007, ( ver figura 1) apresentam uma estrutura textual, que revela no geral, uma perspectiva engajada, 
marginalizada, quase panfletária de uma construção simples, mas inteiramente densa de uma exploração do 
supermodernismo composto no texto literário do autor modelo como, principal pretexto, para o diálogo entre poeta 
modelo e eu lírico mediado pela interlocução com o suposto leitor.  

Entretanto, nos textos narrativos sempre podemos realizar uma transposição da concepção para o texto poético, há 
um desdobramento do autor explícito, no entanto quando se fala de poesia não uma associação direta do poeta como 
um poeta modelo, porém tal possibilidade pode ser pensada, já que um eu lírico deve ser sempre instaurado e muitas 
das vezes  torna personagem do próprio texto. Nos textos poéticos de Candéas, essa evidencia pode ser comprovada, 
principalmente, no livro que Filé, 199, 2003, em que existe um trabalho de significante e significado entre os autores 
Candéas e Malungo (José Carlos Farias) que aparecem na capa com as cabeças há venda na vitrine do mercado das 
carnes.   



292 
 

 
Figura1: Capas dos livros 

 

A construção entre autor explícito e implícito fica muito misturada no livro dos autores, pois a figura do poeta demonstra 
que se deixar a venda é uma forma de prêmio para o leitor, o que mostra a capacidade de interagir entre o aspecto 
formal e informal no geral do que é oferecido no livro, sem levantar as contextualizações históricas de produção.   

Mas o jogo entre autor e leitor, fica muito evidente quando o autor convida o leitor a fazer parte de uma engrenagem 
em que o poeta tem o poder de se colocar à venda em uma construção simbólica valorizada de si mesmo, dando a 
entender que existe um protesto pelas condições atuais e históricas do cidadão brasileiro, mas é o próprio leitor que 
deverá consumi-lo a um preço muito acessível. O texto é pensado como algo popular e comprável por qualquer um em 
um açougue. Nesse ponto, o sujeito busca, na escrita de si, retratado como personagem/ eu lírico/ poeta, uma maneira 
de construir sua identidade, através da memória, - mercadorias norte americana vendidas por 1,99, produtos populares, 
carne algo caro e raro em algumas situações - e das relações de identificação com o outro, num constante movimento 
entre a singularidade e a alteridade (AGUSTINI e GRIGOLLETO, 2003, p.146).   

Essa construção identitária pode ser vista no livro A trégua dos ditadores, 2004, que é um cordel o qual demonstra a 
trégua de uma batalha audível na exploração de sons e imagens, que não deixa o leitor em um local comum, mas em 
pequenas navalhas de um pensamento absorto e conformado com a condição do Brasil e do mundo. Porém, o texto 
possibilita construir um terceiro lugar de convívio social entre eu lírico e o suposto leitor.  

Enquanto, na obra Férias do Gueto, 2005, o autor convida o leitor adentra no universo nordestino da vida do poeta, 
tendo o poeta como condutor das férias em um local inóspito – o gueto –, que é retratado como um local urbano 
misturado a todas as possíveis mazelas de uma vida urbana que direciona a um caminho nada agradável aos olhos do 
leitor.  

Já no livro Indigestual, 2007, a composição poética mergulha no convite do poeta ao leitor de ingerir um texto 
diversificado que explora o superpalatável das palavras ao extremo de uma composição poética que vai de uma 
microestrutura até chegar a uma macroestrutura de sentimentos explorados no ato de comer; algo já insinuado no livro 
Filé, 1,99 em que o poeta se coloca a venda e ao consumo barato pelo leitor.  

A construção poética de Candéas confirma a ideia de Bosi no texto A escrita e os excluídos, em que o autor comenta 

que   

há pelo menos duas maneiras de considerar a relação entre a escrita e os excluídos. A primeira, em 
geral praticada pelos historiadores de literatura, consiste em ver o excluído social ou o marginalizado 
como objeto da escrita. O objeto compreende temas, personagens, situações narrativas. (BOSI, p. 257, 
2002)   

  
o que facilita recorrer  em decorrência de uma arte brasileira voltada para um engajamento político e social na década 
de 60 e 70, possibilitando o surgimento no palco brasileiro poetas e escritores que buscam uma estrutura que 
desdobram temas que assolam aspectos não textuais, mas filosóficos, religiosos, estruturados em um molde que 
desagregam o texto por deixarem de lado aspectos formais de uma estrutura poética clássica,  preza a forma,  e apenas 
preocupada com a forma clássica de construção poética.  

Porém, na contramão deste “fazer clássico”, existe um refletir de um texto mais simples, conciso e estruturado em uma 
perspectiva de uma busca de uma afirmação  identitária, permitindo que o autor brinque com o leitor de ser ou não eu 
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lírico, mas em decorrência dessas categorias imaginárias formuladas no imaginário do leitor há uma instituição da 
terceira categoria “eu lírico” que pode ser compreendida a partir da instauração de uma terceira pessoa do discurso.  

Neste berço de entorse literário, o cenário brasileiro apresenta um empolgar de novos escritores despontando como 
uma necessidade de suprir um vazio poético ou mesmo como seguidores de um novo olhar para “o fazer literário”, o 
que possibilita a construção da identidade do poeta, do eu lírico, confunde-se com a estrutura de um autor/poeta – 
poeta/eu lírico.   

Nos livros e poemas de Candéas, fica claro esse desdobramento de um poeta engajado, porém em uma busca de uma 
construção própria o que não deixa de atender as propostas literárias de uma construção em que o berço de valorização 
do lugar de vivencia e convivência dos seres humanos continua sendo o diálogo aberto e incomum do texto literário.  

Nesse ponto o leitor é o ponto de partida para a experimentação do texto como feitura de uma composição incomum, 
mas aceitável no mundo atual.  

  

  
LEITURA POETICA: CONSTRUÇÃO DAS FACES  

  

A estrutura poética do poema e livro A Trégua dos ditadores – Destino farsante do Planéctar T/erra, de Candéas, 

apresenta ritmo e estilo de cordel em um convite ao leitor a vivenciar um conflito político-social marcante e destrutivo.  

O poema apresenta uma sátira ao cenário político-social dos Estados Unidos versos o do Iraque, pois nele o eu lírico 
desvela uma inquietação decorrente dos conflitos internacionais representado pelo bombardeio e a decisão de cessar 
a guerra. No canto I, o leitor é convidado a entrar no cenário da guerra que está em eminência de ser cessada por 
Bush,   

  

I  
Bush decidiu  

O bombardeio cessar Resolveu levantar 
Tudo que destruiu.  

Bush concluiu  
O prélio ser besteira Retirou a bandeira Do 
Iraque sumiu.  

  

Nos outros versos esse desenrolar vai trazendo ao palco outras figuras e ideias de contextualização, mas a partir do 
verso VI, o eu lírico canta a consequência da disputa das duas nações em outros países, deixando entrar em cena o 
representante do povo brasileiro, um país a margem do cenário político mundial com o presidente da época em uma 
imagem caricatural, estereotipada, de um pai tentado acalentar o povo e os representantes de outras nações,   

  

VI  
Lula figura intensa   
Da pátria tupiniquim  

Levou cana e quindim Para marcar presença. 
Sua barba densa   

Seu jeito bondoso Cativou o povo E 
nutriu a imprensa.  

  
  

Nesse canto também vemos uma microestrutura literária afetada, pertubarda e faminta como os países em guerra e o 
povo que se alimenta de uma imagem de um presidente bondoso cativante que reforça a salvação desse povo pelos 
termos vindos do universo gastronômico “cana e o quindim”, “nutriu”.  

Além das imagens formadas pelo poema, resurge da margem desse cenário caótico um jogo de interesses que reflete 
no brincar do poeta/ eu lírico com o leitor, que se insinua como espectador e sente sensibilizado pelo palco poético que 
encena em seus olhos.   

Nesse brinca poético os desejos poéticos do eu lírico revela se como um espectador e narrador de um cenário 
desagradável que encerra ao olhar dos marginalizados em uma sociedade do caos desmantelada pela condição que 
seus representantes deixaram, pondo fim ao poema e a guerra fica em suspense no canto VIII,  
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VIII  

  
A trégua dos ditadores  

Põe um fim na guerra Por hora encerra 
Conflitos e desamores.  

Põe um fim nos terrores  
Nos picos de tensão  Na covarde matação 
De pobres sonhadores.  

  
  

 Dentre os aspectos de construção de um sujeito – poeta, eu lírico - observa-se um cunho de engajamento político e 
social do poeta que disfarça em construções metafóricas para denunciar o que está presente e visível em uma 
sociedade real as condições do povo, esse jogo serve apenas para desmascarar eu poético em uma descoberta e em 
um desnudamento de si mesmo no texto-cenário.  

Esse cunho político, também irá aparecer em outros livros do poeta como em Filé 1,99, 2003, com alguns poemas do 
livro POETA NU na alcova, 2002, que foram reeditados para a edição desse em parceria com Malungo (José Carlos 

Farias).  

No entanto, em Filé 1,99 a grande exploração temática está marcada na construção de quem  realmente é mais 
importante na construção poética, a imagem do homem que escreve os poemas ou a figura instaurada no poema – 
autor ou poeta ou eu lírico – cabendo ao leitor solucionar esse desdobramento.   

Nessa construção de uma identidade misturada ou mais de uma que reflete a condição do homem moderno fica bem 
evidente na capa do livro quando apresenta uma reconstituição do espaço de uma vitrine de um açougue em que a 
cabeça dos autores/ poetas desenhadas estão a venda, por um preço módico de 1,99 juntamente com outras carnes 
nobres ou não.  

No poema Polvo, de Candéas, encontra-se uma sátira voltada para um deboche de tudo que pode ser representativo 

do termo Polvo/ povo que incomoda e rebuliça a vida de quem menos espera,  

  

POLVO   
  

Os  cefalópodes  são  uns  grandes pervertidos!  

  
Imagina na tua candura oito tentáculos vento-
buliçosos cutucando os mais abissais covis?  

  
Ah, esse monstrinho abusado, não pode contrapor as 
perguntas, não fala, só quando quer...  

  
Sa-fa-di-nho!  

Eufemismo é meu forte.  

Usa uma fumacinha preta e discreta Quando quer urinar no 
“recife”.  

  

O envolver do cefalópode é evidente na imagem poética que está além de uma mera construção poética com riquezas 
de figuras de linguagem, mas na condição geral do monstro que toma conta do leitor.  

  Enquanto nos poemas NOTÁVEL RUÍNA e POETA NU NA ALCOVA o  

“fazer poético” é o substrato para a composição poética que deixa transparecer o jogo entre a feitura e o ato de escrever 
que tem um suor para montar um texto e trabalhá-lo.   

No primeiro poema, a estrutura poética é muito rica de imagens “Comprei na droga Cidade”, o eu lírico se vê mergulhado 
na critica aos poetas que utilizam de um medicamento destinado aos “copoetas dinossauros” para terem prazer em 
escrever e declamá-los de maneira afetada.   

O eu lírico misturado ao caos da construção poética também se consolida na ruína da escrita instaurando o leitor como 
cúmplice já que esse não quer nada mais que amar,   
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NOTÁVEL RUINA   

  
Comprei na droga Cidade serotonina em pastilhas 
destinada aos copoetas dinossauros. fingem não sorrir 
urram ao declamar  

ternas melodias conSANGRAÇÃO espiritual e 
gozo extra-vagante.  

  
Poesia não é escrever é ser o que re/ 
escreve. O povo quer amar mas como? Não 
sabem se  as carrancas estilizadas são 
realmente bangoelas ou sacanibais.  

  
A escrita rica em alegorias e imagens carregadas não é aceita mais pelo povo como mero entretenimento.  

  No poema POETA NU NA ALCOVA, o papel nada mais é do que uma cama  

“alcova” que recebe a grafia, a escrita impressa, marcada, refletindo o Eu desdobrado ferido e calejado nesta inscrição 
de si.  A construção de uma identidade desmantelada fica aflorada pelas quebras de espaço em branco no poema 
como uma marcação de si enquanto vida flagelada que busca uma identidade gritante de ser poeta. Poeta, esse, que 
desnuda seu próprio texto para se encontra em um reflexo Narcísico,   

  

POETA NU NA ALCOVA  

  
Não me privai único prazer em vida 
flagelada poder dizer rouco inseguro 
que sou poeta!  

  
Bardo mínimo,  

Taciturno e sem amigos!  

Um espelho fronte ao leito Reflete um aplauso 
solitário.  

  
A grafia promulga dor nas laudas ensaguinadas desse 
livro  

...  

Neste desnudar do poema a voz que fica ecoando é a voz de uma visão maior de uma sociedade que clama por falar 
e deixar de ser insegura, em um âmbito reservado para poucos.   

Em Férias do Gueto, de Candéas, há uma reunião de textos que convidam passear por um espaço físico e urbano 
que retrata a aridez do texto, assim como permite o lúdico na construção do poema instaurando um entre lugar de uma 
afirmação de uma identidade conturbada.   

No poema, CANDÉISMO, o jogo entre autor/ poeta/ eu lírico fica misturado e confundido pelo termo CANDÉISMO que 
sugere o nome CANDÉAS em um jogo de sentido a partir de signo e significante para deixar transparecer uma leve 
identificação de quem realmente é retratado no poema, o nome que é sobrenome se coisifica em aspectos de um 
representante de algo que nem o autor/ poeta deseja,  

  

CANDÉISMO   

  
Meu sobrenome agora nome:   

Candéismo. Escola sem vagas sem 
logradouro sem manifesto ou 
estardalhaço. Tendência falada. 
Amada  

ou odiada. Desdobrada. Afoita 
feito flato.  

Inflamável.  
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o leitor se deixa entra na brincadeira da escrita e permite o questionamento de quem se torna inflamável o poeta, o eu 
lírico, o poema?  

 A resposta fica em suspense e se desfaze quando se passa por outra página do livro em que o convite é o poema 
FÉRIAS DO GUETO,  

  

FÉRIAS DO GUETO  
  

As palavras ficam caidinhas por poetas 
experimentalistas q puxam, repuxam e chutam. 
Vão se aglomerando tijolos formando inteiros 
condomínios ápices in/voluntários.  

  
As palavras dançam can-can viram bunda-canastra-
gretchen.  

Vão se enxerindo querendo e podendo ser 
muito mais doquê a gramática emancipa.  

  
As palavras fazem contato com arquétipos 
obscuros doutra galáxia pernambucana. Vão 
coroando os prometidos  

Com anômalos circunflexos  

Semelhantes à pimenta-cambussi; Chapéu-de-bispo 
em Paris.  

  
As palavras misturam-se nas pracinhas dos 
subúrbios  sem o bafafá das tretas. Vão saltitando 
pelo verso co’as pernas duma pulga hi-tech amante 
da lítero-percussão.  

  

A construção está voltada para algo que vai além de uma mera inscrição poética em um espaço macro da cidade, o eu 
lírico transita em espaços que figuram a cidade, mas deixa transparecer uma construção percussiva e aliada ao fazer 
poético que também se representa imageticamente no ritmo do poema.  

Enquanto no livro Indigestual, 2007, o poeta convida a visitar um universo no qual a palavra é o centro máximo da 
alimentação sendo assim uma degustação visual, sonora, tátil e poética explorando o signo linguístico ao extremo, 
como pode ser visto no poema que nomeia o livro Indigestual,  
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No geral os poemas são moldados com base na poesia concreta, os textos são materializados com o apoio incansável 
do leitor que desdobra em aspectos formais e informais de um texto lido, a partir de linguagem verbal e não verbal, 
esse efeito causado pelo eu lírico disforme deixa transparecer uma maior responsabilidade do leitor em completa os 
interditos do texto desfazendo um pacto com o poeta, porém esse pacto é reestabilizado a partir de outros elementos 
que compõem o texto marcado pela proposta espiritualizada do poema.  

 

  

No poema acima, o barco é uma metáfora da vida, da passagem o compromisso fica evidente uma proposta religiosa 
ou mesmo de uma fuga de uma realidade caótica.  

Olhar do outro como autor/ poeta demonstra um universo diversificado e nos acompanha em vários aspectos literais 
da palavra como no jogo poético das construções sem rimas, mas ritmadas em baladas diversas muitas vezes em ecos 
labirínticos, que juntamente com os aspectos imagéticos da construção não verbal, vai intensificando o olhar do leitor 
atento.  

No poema Somos o alvo, o eu lírico dissolve e resurge na brincadeira de que é o alvo do olhar, pois ora é o eu lírico, 

assim como o leitor, o caçador, ora é a caça. E o jogo eu lírico e leitor trocam de papel em um cenário flutuante.   
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Como sugere o nome do livro, Indigestual, os textos vão se tornando um lugar de deglutição, porém com um aspecto 
desagradável ao olhar compenetrado do leitor, um local inconformado que habita o interdito de qualquer pessoa que 
vive em um espaço urbano de construções que materializam como pontos concretos intragáveis pelo conviver humano.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

  

Com a leitura de um poema o leitor aciona pontos importantes para uma possível compreensão global do texto. O 
autor-modelo/ poeta-modelo/ eu lírico, visto na função discursiva citada na introdução, são os responsáveis pelo dialogo 
que será estabelecido com o leitor em um pacto poético de correspondência real e segura. Nos poemas de Bruno 
Candéas esse pacto é garantido e assegurado através da escrita e da forma de composição dos poemas, das capas 
das obras e do jogo real ou não com quem é o poeta? Que muitas vezes pode ser confundido como eu lírico. Porém, 
em algumas obras existem, talvez, uma construção de um texto fluído, que a princípio se apresenta sem compromisso 
firme com o leitor, mas que se mostra muito mais engajado e compromissado com sujeito-leitor que atribui às palavras 
e as construções poéticas o sentido por ele conhecido; estabelece linhas de conexão entre o que leu e a própria 
experiência subjetiva; relacionada as afirmações do texto com outras, cujo significado lhe é familiar.  
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Resumo: O objetivo geral deste trabalho é conhecer as contribuições do encontro do professor em formação com o 
público idoso em uma instituição de longa permanência para idosos em São João del-Rei, atravessados pela 
experiência do cinema. O enquadramento metodológico consiste em encontros semanais para ver filmes e realizar 
alguns exercícios de criação com este público. São elaborados diários de campo e registros fotográficos e filmados. 
Busca-se cartografar os encontros neste território dialogando com as ideias de Kastrup e com os pensamentos de 
Bergala sobre o cinema como encontro com a alteridade e experiência de igualdade, nos dizeres de Rancière. Também 
nos amparamos nos estudos de Vigostki, mormente sobre as relações entre arte e imaginação como potência de vida 
e criação. As primeiras experiências dessa pesquisa em andamento apontam para algumas facetas poéticas do 
cotidiano do idoso que podem contribuir para a formação docente: a vivência de um ritmo outro em contraste a 
velocidade acelerada da vida moderna; suas capacidades imaginativas e delirantes para (re) invenção e criação de 
histórias e acontecimentos que provocam a supremacia da razão na construção do conhecimento; possibilidades de 
aprendizagens e desaprendizagens para ambos, idosos e alunos.  

Palavras-chave: Cinema e educação; Encontro intergeracional; Atividade Criadora; Formação docente.   

  

1 INTRODUÇÃO  

  

A educação é uma prática social ampla que se multiplica em diferentes momentos da vida social e não se restringe 
aos espaços escolares. As instituições educativas formais, entretanto, são os principais espaços de atuação do 
pedagogo, sendo toda sua formação direcionada para a experiência nesse território particular que possui modos de 
operar específicos. Uma dessas operações consiste em chamar a atenção para “matérias” do mundo. O professor 
apresenta para a nova geração coisas pelas quais o aluno possa construir interesse e se envolver (MASSCHELEIN; 
SIMONS, 2014).   

Esse gesto se fundamenta, dentre outros, na diferença do tempo de vida, experiências de vida, de quem apresenta 
algo – o professor – a quem chega para viver essa experiência – o aluno. Quando um pedagogo em formação entra 
numa instituição de longa permanência para idosos suspendemos – ou invertemos - essa distância temporal. Por que 
promover experiências de formação para futuros pedagogos nesses espaços? Que devires outros de ser mestre são 
colocados em movimento nesse encontro atravessado e intensificado pela experiência do cinema?   

No campo da gerontologia em diálogo com a educação, trabalhos como o de Andrade e Viana (2013), Belchior e 
Santana (2013), Di Nucci, Domingues e Melo (2007), Peixoto (1999), ressaltam a influência que as imagens tem na 
qualidade de vida dos idosos, em seus papéis ocupacionais, no modo como são socialmente percebidos. Essas 
imagens que circulam diferentes modos de velhice criam expectativas e relações de crianças e jovens com os idosos.   

 Assim, decidimos sair da escola para o “asilo”, ensaiar “fazer escola” em territórios outros, “dentro e fora dos edifícios 
escolares, no pensamento e na vida”, como nos inspira Kohan (2013, p. 138) tomando o cinema como nossa “matéria” 
a ser compartilhada no encontro intergeracional. O cinema é nosso elo comum, o elemento sobre o qual partimos, 
amparados na igualdade das inteligências, sem ensinar um saber sobre o filme, mas convidando cada um a percorrer 
a própria aventura intelectual e estética que é sempre singular, o que significa correr o risco dessas descobertas e da 
imprevisibilidade do encontro (RANCIÈRE, 2011).     

É a partir dessas questões que compartilhamos neste texto os percursos junto ao público idoso nas atividades de um 
Projeto de Iniciação Científica que vem sendo realizado desde agosto de 2017 em uma Instituição de Longa 
Permanência para idosos na cidade de São João Del- Rei, estado de Minas Gerais. As principais atividades e objetivos 
iniciais do projeto intitulado “Experiências sensíveis com a sétima arte: outros cinemas, outros territórios. Outras formas 
de formar?” são: exibição fílmica semanal para os idosos, acompanhantes e equipe; realização de alguns exercícios 
de criação cinematográfica com os participantes; visando identificar as contribuições de outros territórios e públicos 
atravessados pela experiência do cinema para a prática, fazer e criação do futuro docente e acompanhar modos e 
efeitos de invenção e reinvenção subjetivas que o encontro com a alteridade do cinema provoca.  

  

  

2 CINEMA, PROFESSORES, IDOSOS: ENSAIO CARTOGÁFICO   

Nas sessões semanais, filmes, câmeras, projetores, caixas de som, o telão e sacolas pretas, que são utilizadas para 
escurecer o espaço, adentram a instituição para trazer filmes, conversas e experiências com o cinema. As observações 
e registros realizados no diário de campo são um exercício de criação de sentidos sobre o que vivemos em cada 
sessão de cinema. Desenhamos notas, traços, rabiscos, ações, ideias, sensações, imagens, sons, relações, dores, 
rotas, histórias e recriamos nós mesmos, futuros professores e idosos - e o lugar que habitamos juntos - a cada 
encontro.  



300 
 

 Ao escrever sobre esses encontros inspiramos teoria, tecemos pensamento- vida e melhor percebemos a potência 
disso na produção de “dados” coletivos sobre os quais podemos nos debruçar e pensar, o que já é a própria pesquisa. 
Neste sentido, nos inspiramos na cartografia como perspectiva metodológica, uma vez que ''cartografia como método 
de pesquisa é o traçado desse plano da experiência, se faz presente nos avanços e nas paradas, em campo, em letras 
e linhas, na escrita, em nós. A cartografia parte do reconhecimento de que estamos em processos” (KASTRUP, 2014, 
p.73).  

Ainda no trabalho de campo, há também uma metodologia para compreender o cinema e seus processos criativos 
para além dos dispositivos técnicos de projeção, como uma experiência sensível que abre possibilidade subjetiva em 
experienciar a alteridade, ou seja, nós cartógrafos, lançados ao aprendizado dos afetos, nos abrimos ao movimento 
de um território incerto. Tal proposta de desterritorialização e reterritorialização configura-se uma relação com o outro 
que, pensadas em uma dimensão de encontros, nos desacomoda e nos faz sair de um lugar estabelecido, 
transformados e transformantes do espaço (BEDIN, 2014, p. 72).  

Isso porque a instituição de longa permanência não é, apenas, um território físico demarcado pelos seus muros, 
rampas, quartos, refeitório, aparelhos de televisão (únicas telas a adornar as paredes) que regulamentam 
comportamentos fixos do que significa a velhice nessa situação. Lugares são redes de relações, lugares de encontro, 
adornados por dispositivos de afetos, comportamentos, subjetividades, sempre provisórios. Cada uma das 
interferências necessárias para que o cinema possa acontecer nesse lugar cria um outro lugar, promove novos afetos, 
inspira novas atitudes (GUATTARI, ROLNIK, 1986; MASSEY, 2000). Nossa chegada, portanto, “perturba” o ambiente, 
reconfigura a cena, desloca e abre processos subjetivos ainda não codificados para alunos, idosos, equipe de saúde, 
familiares, visitantes.  

O que experimentamos em cada encontro é um processo sensível, auditivo, comunicacional, relacional. O cinema que 
acompanhamos é aquele passível de compreender o espaço como uma construção dos múltiplos sujeitos que nele 
interagem e, nesse sentido, compor relações com eles. Assim, professores e idosos, atravessados pela experiência 
do cinema, se encontram no desejo e necessidade de criação, como condição indispensável para a vida (VIGOTSKI, 
2012), no compromisso pedagógico com a emancipação (RANCIÈRE, 2011), e suas (nossas) relações configuram- se 
com e na própria cartografia que viemos tecendo a compartilhar nas linhas abaixo.  

  

  

  

 

 
Imagens 1, 2 ,3:  Acervo dos autores 

  

3 CINEMA, PROFESSORES, IDOSOS, EXPERIÊNCIAS, ENCONTROS   

Apostamos na sétima arte como experiência pedagógica estética e política tanto para os que aprendem cinema quanto 
para os que ensinam. O cinema pode contribuir como elo igualitário das inteligências porque há uma relação particular 
que cada um de nós constrói com o filme, para além de seu “entendimento”, para além de qualquer explicação. Para 
Migliorin (2011, p. 198) “o primeiro aporte igualitário que o cinema tem a nos dar é a forma como ele é basicamente 
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um lugar habitável por um qualquer, tanto como espectador, como realizador”. Fresquet (2013, p. 23) realça a presença 
de uma igualdade na materialização da própria visualização de filmes, como experiência coletiva.    

Ao assistir a um filme, por exemplo, não há uma relação que coloque os corpos de frente uns para os 
outros, espelhando o enfrentamento entre quem tem posse de um saber e quem o ignora. Mesmo que 
o professor ou algum estudante tenha assistido ao filme, todos se colocam no mesmo sentido: de frente 
à tela. Ao aprender a filmar, por exemplo, todos nos colocamos em torno da câmera. O grupo se dispõe 
“ao redor” da câmera, descontruindo qualquer forma de hierarquia de ocupação de lugar de saber.  

  

Migliorin (2011, p. 135) destaca a característica coletiva desse encontro como um acontecimento democrático, pois 
ele cria espaço para o compartilhamento intergeracional de inteligências. O filme é um elo de igualdade entre os 
sujeitos, que vindo de diferentes lugares, podem “sentir e fruir com o outro na imagem, com o outro da sala e com os 
múltiplos outros que o habitam”.   

Um encontro   

  

O filme escolhido para hoje foi Luzes da Ribalta(1952)de Charlie Chaplin. Esse filme é um pouco 

diferente em relação aos outros produzidos por ele, é mais sério - apesar de permanecer o aspecto 
humorístico - e é musical. Os idosos também perceberam isso mas gostaram bastante. A conversa 
posterior ao filme suscitou a realização de uma atividade que até então não estava no planejamento 
do dia (DE CASTRO, 2018).   

  

Acreditamos que o cinema na instituição, potencializado pela sua instância musical, nos faz imaginar coisas além da 
imagem. Imaginar. Talvez seja isso que tenha  acontecido neste encontro. As histórias de Charlie Chaplin com músicas 
de outros tempos ao fundo, ecoada por todo o espaço da instituição, convocava os olhos e abria espaço para o afetivo 
e a memória. Não se trata somente de uma experiência que interrompe a passagem do tempo, mas a ressignifica, a 
torna sensível, posto que sai da imagem projetada na tela e vai, um a um, chegando até os rostos que recordam, 
pensam, inventam, aprendem e desaprendem com o filme.    

  

- O filme é musical, engraçado né?! Charlie Chaplin é calado. Mas o mais engraçado é que ele vai 
contando uma história sobre a própria vida dele (Francisco).  

- É uma história ali, então? Diferente porque o Charlie Chaplin não costuma ter ordem no filme, ordem 
de contar uma história ali que eu digo (Valdir).   

- O que é história para vocês? (pesquisadores)  

- Uai, história é quando você conta uma história de algo ou alguém.'' Era uma vez...''(Risos) (Valdir.)  

- Acho que é quando tem um mocinho e uma mocinha (Helena)  

- Que mocinha ou mocinho Dona Helena? Tem que ter uma ação, algo acontecendo (pesquisadores)  

- E que tal vocês contarem uma história com uma ação acontecendo com algum mocinho ou mocinha?   

  

  

Buscamos deslocar o foco da leitura analítica e crítica do filme para uma leitura ''criativa'', colocando o 
espectador no lugar de autor; levando-o a acompanhar na sua imaginação as emoções do processo criativo, as 
escolhas e incertezas. Compartilhando aspectos não racionais, mais intuitivos e sensíveis da vivências e experiências 
do cineasta para fazer algo aparecer numa tela onde antes não havia nada (BERGALA, 2008).   

Acompanhado esse envolvimento e reflexão dos idosos acerca da produção de Chaplin convidamos o grupo 
para realizar a atividade 5 fotos 1 história, que permite o exercício do “plano cinematográfico” sem a filmagem, apenas 
com a imagem fixa. Tratase, como o próprio nome indica, de criar uma história no espaço imediato em que estamos 
com cinco fotografias.   
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Imagens 4, 5, 6, 7 e 8: acervo dos autores 

  

Entendemos que o afeto e a memória são intensificados pelas imagens e sons do cinema e são uma forma de 
acessar e ressignificar a imensidão de experiências e memórias vividas pelos idosos – fonte primordial para a criação. 
Os exercícios que propomos podem dar oportunidade à outras experiências que eles não conhecem, reinventando 
memórias sobre si, sobre as relações, sobre o que fazem, sobre o que sabem.    

  
A atividade criadora da imaginação depende diretamente da riqueza e da diversidade da experiência 
anterior da pessoa, porque essa experiência constitui o material com que se criam as construções da 
fantasia. Quanto mais rica a experiência da pessoa, mais material está disponível para a imaginação 
dela (VIGOTISKI, 2012, pg. 22).   

  

Não por acaso, a história criada por eles é atravessada pelo cotidiano compartilhado naquele espaço comum, -  o 
crochê -  mas também reinventado, já que nas fotografias, quem ensina é o Francisco, um senhor que não tem esse 
hábito na instituição. Deslocar experiências e lugares por um para outro, aproximar elementos que já existiam, criando 
novas relações entre eles, que antes estavam separados, são operações da invenção (VIGOTSKI, 2012).    

Ao elaborarmos uma história juntos, instigamos nossas capacidades imaginativas, gestos e sensações. 
Trazemos o novo, pensamos o impensado e vislumbramos o invisível em um espaço onde, até então, costumava-se 
refugar o não instituído. Francisco explicando como fazia o crochê para Rosa mostra como os efeitos de invenção e 
reinvenção subjetivas do encontro com a alteridade do cinema torna -se potente quando compartilhada e pensada 
coletivamente num encontro intergeracional.   

Ainda sobre a atividade, se em algum momento nós imaginamos algum receio de que ficariam calados após sua 
realização, essa ideia foi dissipada a partir do momento que o espaço foi abastado por comentários expressivos. Estas 
falas, vieram de uma questão que colocamos: “O que vocês acharam de fazer essa história coletivamente?”   

  
- Achei bom. Eu não participei das fotos, graças a Deus. Mas eu dei a ideia do crochê. Achei que ficou 
muito bem produzido (Lourdes)  

  
-Muito bacana. Agora que ensinei a Rosa a fazer crochê vou pedir ela para fazer uma blusa para mim 
(Risos) (Francisco)  

   
-Eu tenho vergonha de aparecer assim, mas ficou muito legal, é o que o filme fez, né?  (Helena).  

  
-Olha que legal! Que eles conseguiram desenvolver essa história, hein?!   

(técnica de enfermagem).  

  

Também observamos nesse dia que a atividade causava um impacto diferente nos acompanhantes que chegavam 
para visitação e na equipe de saúde. O irmão de Marília, mostrou-se surpreso quando viu que os idosos criavam uma 
história ‘Achei que todos iam ficar quietos. É engraçado como a gente tem uma visão fechada sobre as pessoas e a 
situação e pode se surpreender, né?”.   

Assim, vislumbramos que os conceitos enrijecidos dos visitantes sobre a instituição, sobre os internos, sobre a vida 
naquele lugar no geral, tem a oportunidade de serem suspensos com a experiência do cinema. Esses aspectos são 
importantes para o projeto, pois ainda que a pesquisa tenha como publico alvo a população idosa e a formação 
docente, proporcionar uma experiência poética e de encantamento para acompanhantes e equipe de saúde contribui 
para um outro olhar sobre aquele cotidiano, que pode reconfigurar a relação com eles.  
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Um outro encontro  

  
O filme de hoje é a Enciclopédia (2009) de Bruno Gularte Barreto. Trata - se da história de Alex, um 

menino que percebe um mundo através das palavras de uma Enciclopédia. Normalmente, os seus 
sentimentos expressavam algumas dessas palavras ou as palavras proporcionavam algum sentimento 
a ele. A experiência que emergiu deste encontro foi pensar exatamente isso, não com verbetes de uma 
enciclopédia, mas sim, com o cinema. Não com Alex, mas com Valdir, Francisco, Marco e Lourdes (DE 
CASTRO, 2018).  

  

Inspirados nos verbetes que atravessam todo o filme visualizado propomos em seguida uma atividade de fotografar 
espaços –objetos- coisas- sentimentos.  O que os idosos gostariam de ''prender'' – dentro do enquadramento 
fotográfico - para dizer um sentimento? Como transmutar uma palavra-sentimento numa imagem? Num único plano? 
Se o menino do filme percebia o mundo atravessado pelas palavras emoções de sua enciclopédia, pela lente de quais 
emoções os idosos enxergam o Albergue e a vida lá dentro?   

A situação asilar exige dos idosos um esforço de apreensão da nova realidade. É preciso lidar com emoções e 
situações desconhecidas, com incertezas diante da evolução de um quadro de adoecimento ou perda gradativa da 
autonomia, limitações físicas, e conviver muito de perto com sujeitos que nunca se viu antes. Os idosos, portanto, 
vivem emoções intensas, experiências afetivas inesperadas que fogem de seu controle e de nosso conhecimento.   

A produção desse exercício ampara-se no enlace emocional que inevitavelmente atravessa a percepção da realidade 
vivida, ao mesmo tempo em que o percebido, seja ele o lugar físico ou o lugar relacional, como atentamos no início de 
nosso texto, afeta nossas emoções, cria subjetividades. “As impressões recebidas pelo homem em um determinado 
momento e todas as ideias que chegam em seu cérebro, com frequência estão rodeadas do sentimento que o domina” 
(VIGOTSKI, 2012, p. 26). Mesmo diante de imagens e percepções errôneas e/ou irreais, os sentimentos gerados são 
sempre verdadeiros.   

Enquanto estávamos no jardim da Instituição, com a câmera em mãos, emergiram comentários a partir das fotografias 
que estavam sendo registradas.  

  

- Hoje eu estou cansada sabe, não estou conseguindo andar muito. Quando eu quis tirar foto do 
chão (imagem 9) e da Bengala do Francisco (imagem 10) eu pensei no cansaço porque são coisas de 
tempo, já tem tempo, ficam mais cansadas (Lourdes).  

  

- Quando eu olho para o Marco eu imagino sabedoria. Somos muito amigos e conversamos sobre 
muitas coisas que a gente já viveu.  E ai eu sinto uma honestidade sabe, eu pensei nessa foto  (imagem 
14) como honestidade, me passa isso (Francisco).  

  

- Assim como Francisco, eu pensei em uma pessoa. Sentir eu não estava sentindo nada, mas 
quando imagino o Valdir e tiro foto dele eu sinto uma felicidade. Me passa isso. Olha que sorriso bonito, 
mesmo não tendo dente (risos). (Marco).    

  

Valdir, já em seus limites físicos, e com dificuldades em manusear a câmera tirou duas fotos “sem querer”. Ao perceber 
que íamos apagar as fotos, ele disse:   

  

- Não apaga não. Olhando para essas fotos dá para pensar em algo. Por exemplo:  O olho do 
Pedro é curiosidade (imagem 12).   

  

- Como assim curiosidade seu Valdir? Você sente ou imagina isso?   

  

- Eu imagino que é uma pessoa curiosa que está me olhando com o olho bem grandão.  

  

- E a outra foto (imagem 9), seu Valdir?  Pensa em algo?   

  

- Ah, eu acho que solidão né. Não tem nada, só metade de um braço, imagina solidão, que nem 
aqui no albergue, a gente fica muito sozinho.   

  

  

Em experiências lembradas, imaginações criadas, sentimentos aguçados e narrativas profundas na memória eles 
criam sentidos para as palavras, fotos, espaços e se aproximam de nós, convidando a mergulhar em suas emoções 
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também. A imaginação e a emoção se torna fundamental na constituição da subjetividade e da sociabilidade e faz os 
espaços, as pessoas e as coisas irem além dos lugares dados, criando territórios, experiências compartilhadas e, por 
que não -espaços permeados mais de sensibilidade e compreensão (VIGOTISKI, 2012).  

  

  
Imagens 9, 10, 11, 12, 13 e 14: acervo dos autores 

  

 A ideia não é distrair os idosos para que “esqueçam” do que estão vivendo. O cinema, porque arte, recebe a tristeza, 
as dificuldades, a aventura humana, com espontaneidade, e acolhe tudo como parte de nossas emoções e potências 
de vida. O cinema pode integrar a dor à vida com alegria e bom humor, porque estes não são antagônicos. Não 
queremos ensinar nada com o filme, e sim viver juntos uma travessia com a imagem, onde cada um possa compartilhar 
o que vê, sente, recorda, apreende. Podemos compartilhar aquilo que nos afeta. A igualdade da arte – seu substrato 
comum – está na liberação do campo da experiência, da memória, como o lugar de acontecimento da liberdade e 
como porta de acesso à imaginação.   

  

  

  

  

4 EXPERIÊNCIAS E APRENDIZAGENS COMPARTILHADAS   

Diferentemente da escola, as instituições que atendem idosos têm um ritmo de outra intensidade. Se em uma semana 
estão bem-dispostos, podem estar desanimados na outra. A disposição específica de cadeiras de rodas, sofás, bancos, 
exige do professor em formação um contato individual e próximo com cada participante em seu leito, cama, limites 
físicos e cognitivos. As condições “sob controle” para aprendizagem e o aluno em perfeito estado emocional e social 
para aprender, tal como nos mostram algumas leituras teóricas, contrastam neste tipo de instituições de modo mais 
explícito com a realidade. Os saberes tradicionais sobre como se aprende, o que se aprende ou o que é importante 
aprender entram em suspensão. O que é ser professor nesse espaço errante? Como planejar em meio ao imprevisível 
e aos permanentes deslocamentos?  
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Uma disposição para o improviso, que do ponto de vista artístico está longe de despreparo, falta de 
organização ou planejamento, é necessária para se atuar nesse ambiente. Nas artes, como na música ou no teatro, 
só é capaz de improviso aquele que tem real domínio e segurança do ofício que exerce e que se encontra em harmonia 
com os demais sujeitos que compõem a cena em questão (OMELCZUK, 2016).   

Será que o encontro com o cinema em uma casa de repouso pode promover um deslocamento sensível, perceptivo e 
autoral do lugar que o futuro professor ocupa no seu fazer? Em territórios outros? Como “fazer” escola, dentro e fora 
da escola, depois dessa experiência? De que modo o trabalho com os idosos contribui para o futuro docente deslocar 
conceitos enrijecidos sobre sua própria prática, sobre modos de ser professor, ser velho, ser novo, sobre a vida 
institucional, sobre os idosos, seus delírios, suas memórias às vezes consideradas não racionais?   

As experiências do cinema no albergue nos permitem imaginar e consequentemente conhecer algo, um compasso 
apenas, sobre a vida, o olhar, as relações e os pontos de vistas dos idosos. As atividades de criação nos colocam em 
suas cadeiras de roda, nos dão a perspectiva de suas alturas pela janela, nos colocam para andar com suas bengalas 
e passos lentos, nos convidam a sentir o que eles sentem - a câmera nos empresta seus olhos.   

Talvez possamos dizer que os idosos, assim como nós, viemos aprendendo algo novo sobre como enquadrar. Ou 
como manusear uma câmera. Quiçá compreendem a função do zoom. Provavelmente, lembrarão do filme do Charlie 
Chaplin. E o que é um verbete de uma enciclopédia. Mas o que os idosos e suas produções pareceram mostrar é o 
que ao aprenderem a filmar, enquadrar, escutar, outras aprendizagens podem emergir e novas subjetividades são 
produzidas.  

A entrada do cinema como arte que tenciona a vida, provoca a chegada de um outro ritmo, outras luzes, outras 
sombras, outros sons, outras emoções na ambiência do albergue. Desterritorializa e reterritorializa o cinema, o idoso, 
o futuro professor. Pensamos que a saída de um lugar de espera e dependência para uma posição de auxilio, ajuda e 
pro-atividade com os exercícios de criação atualizam uma autonomia em potência de vida que os atravessa. 
Inventando uma história podem ter aprendido que as histórias vividas nesse espaço e na vida como um todo estão 
abertas a múltiplas percepções e desvios, vidas a serem imaginadas.   

Com o cinema e os exercícios de criação, seus balbucios, “delírios”, histórias inventadas, papéis invertidos, emoções 
de hoje e de outrora são combustíveis para a criação, podem ser acolhidos e não marginalizados. Assim, podemos 
ensaiar nesses encontros uma aproximação da experiência dessa etapa da vida não como circunscrita a um tempo 
cronológico, mas como uma experiência de pensamento que pode ser atualizada em outros momentos, em todas as 
idades, em nós mesmos.   

Os encontros com os idosos atravessados pelo cinema nos sugerem que a intersubjetividade multifacetada do encontro 
com a alteridade - que idosos e nós futuros docentes vivemos nesse espaço intergeracional - nos reeduca o olhar 
para/com o outro na prática docente. Isso significa que compreendemos a importância da escuta e do diálogo quando 
nos relacionamos com alguém, já que estamos nos relacionando com um sujeito povoado de “outros’’, de objetos, 
histórias, sentidos, vontades, desejos e identificações do passado, os quais se fazem constantemente presentes nas 
relações intersubjetivas vividas no agora.   
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Resumo   

 

Transitar entre a dramaturgia textual e a dramaturgia corporal é o meio para apresentar a investigação de elementos 
que compuseram (e ainda compõe) os movimentos de um corpo em arte, de memórias que dançam. A partir das 
imagens de pensamento descritas por Walter Benjamin no livro “Infância em Berlim por volta de 1900”(1995) é possível 
discorrer sobre os métodos que colocaram sua literatura na dramaturgia de “Haveres da infância; Um poeta 
colecionador”. Portanto, ao mergulhar na memória da infância é possível, segundo Benjamin, recuperar a sensibilidade 
do olhar infantil sobre o mundo estabelecendo entre a criança de outrora e o adulto de hoje uma percepção aguçada 
do cotidiano. Para este momento o que será exposto são detalhes dos elementos poéticos que foram o fio condutor do 
experimento cênico, evidenciando uma interação direta com o espaço e as reminiscências que surgem quando o 
movimento do texto no corpo instaura conexões com memórias coletivas e individuais. Os textos autobiográficos do 
autor berlinense que corroboram para a construção cênica do monólogo: Caçando borboletas (p. 80-82), A despensa 
(p.87-88), Esconderijos (p.91), As cores (p.101-102), O jogo das letras (p.104-105), A escrivaninha (p.118-120), 
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Armários (p.122-125), A caixa de costuras (p. 127-129), Loggias (p.132-134), A lua (p.138-140), O Corcundinha (p.141), 
Desempacotando minha biblioteca (p. 227-235) e Escavando e recordando (p.239-240). As interações com os objetos 
cênicos e suas relações diretas com os fragmentos/peças benjaminianos dialogam na (re)elaboração de imagens para 
a narrativa cênica, o que contribuiu com o processo de rememoração.   

Palavras-chave: Walter Benjamin, memória, movimento, dramaturgia.  

“Haveres da infância; Um poeta colecionador” é uma experimentação cênica que vincula o diálogo entre literatura e 
dramaturgia. O processo de construção da cena propôs o rememorar da infância e/ou dos fatos memoráveis da vida 
do leitor através das leituras dos textos autobiográficos do autor Walter Benjamin. Tais textos estão no livro Rua de 
Mão Única (1995) que revelam a escrita poética de Benjamin sobre suas experiências na infância e sobre suas 
descobertas mais íntimas nas ruas das cidades onde percorrera durante sua vida de estudante.  O que nos interessa 
é apontar que o livro supracitado fora dividido em três partes e que para as costuras cênicas evidenciamos fragmentos 
do Infância em Berlim por volta de 1900, posteriormente foram adicionados ao trabalho duas Imagens do Pensamento, 
a saber Desempacotando minha biblioteca e Escavando e recordando.  A parte dos fragmentos autobiográficos que 
Benjamin nos descreve em  
Infância em Berlim, possibilitou um olhar atento ao sujeito que diante de objetos do seu cotidiano realiza releituras do 
universo que o cerca. Essas releituras são significativas para a formação do “homem adulto” que na figura da criança 
percebe um mundo cheio de fantasias e experencia novas formas de se relacionar com o tempo, “pois todo hábito entra 
na vida como brincadeira, e mesmo suas formas mais enrijecidas sobrevive um restinho de jogo até o final” (1984, 
p.75), e para o filósofo alemão é o jogo do despertar no leitor lembranças de sua mais tenra infância que o motiva. É 
uma incessante busca por fascinar quem lê através de uma escrita que transita entre as descrições das experiências 
e a crônica, tornando-se uma escrita que aviva as memórias. Por isso, a cena teve a pretensão de desdobrar para além 
das perspectivas de um corpo que transitava entre as memórias de Walter Benjamin e da atriz, e imergir na investigação 
de elementos que compuseram (e ainda compõe) os movimentos de um corpo em arte, de memórias que dançam. 
Portanto, a partir das imagens de pensamento descritas por Walter Benjamin na parte do livro em que está sua infância 
em Berlim, é possível discorrer sobre os métodos que colocaram sua literatura na dramaturgia de “Haveres da infância; 
Um poeta colecionador’.  

A convicção de tecer imagens geradas pelas leituras dos fragmentos com ações propostas para a cena surtiram efeitos 
já no primeiro encontro para a discussão dos textos que permaneceriam como dramaturgia e de possíveis textos que 
seriam inseridos durante o processo cênico. Em um primeiro momento compunham o corpo de trabalho três pessoas 
e suas respectivas pesquisas: Janaína Trindade como diretora, Cláudio Guilarduci como dramaturgo e eu, Erika Santos, 
como atriz. A proposta do dramaturgo partiu do plano de trabalho da pesquisa “História e memória cultural: Imagens e 
lembranças da infância em  

Berlim”, que pretendia discutir o movimento corporal infantil e o conceito de infância abordado pela autora Jeanne Marie 
Gagnebin (2007). Dentro deste plano de trabalho compunham a base para pensar o universo infantil os seguintes 
fragmentos: O Corcundinha, A escrivaninha, O jogo das letras, Um anjo de Natal, Esconderijos e Armários. Sob 
orientação do dramaturgo tais fragmentos seriam transformados em dramaturgia para um monólogo. Pensando no 
universo do in-fante e nas pesquisas em desenvolvimento dentro do Grupo Ambulatório92, tanto a diretora quanto a 
atriz colocaram em prática o que a leitura do livro Rua de Mão Única (1995) trouxe a cada uma, pois o envolvimento 
com a infância do autor e ao mesmo tempo com as nossas memórias, possibilitou caminhos no processo de construção 
de uma cena teatral que dialogasse com nossas respectivas infâncias. Essa experiência de trocas com a escrita 
benjaminiana e com integrantes do Ambulatório frisou a brincadeira como fio condutor para transpor a literatura de 
Benjamin em dramaturgia.  Desta forma, o prólogo da cena perpassou o entusiasmo de quem abrira um caixa de 
presentes em dia de Natal, pois, assim como a escrita de Benjamin traz ao leitor uma busca por desvendar esses 
caixotes abertos e caminhar nas aventuras de cada livro que ele possui, o autor que se atém cuidadosamente perante 
sua coleção que fora guardada com tanto esmero, desvela um universo que abarca as mais doces ilusões e sabedorias 
infantis. Essa relação de Walter Benjamin com os livros de sua coleção foi o ponto de partida para pensar nos laços 
que uniria cada fragmento do “Infância em Berlim” que fora escolhido para compor a experimentação cênica.   

 O trabalho teve a audácia de trazer pontos pertinentes que atrelavam as conversas da diretora com a criança do ator. 
Assim como Benjamin descreve em Desempacotando  

Minha Biblioteca que sua “intenção é dar uma ideia sobre o relacionamento de um colecionador com seus pertences, 
uma ideia sobre a arte de colecionar mais do que a coleção em si” (1995, p. 227), a experimentação traz à tona as 
características de um  

“autêntico colecionador”. A herança é a maneira mais pertinente de formar uma biblioteca (1995, p.324), Benjamin 
descreve as suas aquisições livrescas através do relato das lembranças que cercam cada livro e sua relação intensa 
com essas obras. O fato é que esse despertar de uma coleção que dormira por “dois anos exatamente” foi a força 

                                                           
92 O Ambulatório é um grupo de pesquisas e práticas teatrais do curso de Teatro da Universidade Federal de São João del-Rei-

UFSJ, coordenado pelo professor Cláudio Guilarduci. O grupo conta com alunos de graduação e pós-graduação, além de voluntários 
que trabalham em diferentes projetos de Extensão, Pesquisa e Ensino. Em nossas experimentações buscamos aliar teoria e prática 
de forma concomitante,  
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motriz que conduziu o abrochar das memórias da atriz em cena, que “coleciona” suas lembranças e as memórias de 
Walter Benjamin. Um colecionador de memórias e suas vivências com o ato de rememorar, um ator que coleciona 
gestos para desembocar no ato da criação artística.  O mesmo universo que permeia a escrita de Benjamin, transita 
entre o fio condutor que o leitor que possui em mãos o Rua de Mão Única e sua veracidade no ato de colecionar 

lembranças. As lembranças são colecionadas pelas crianças e quando o  

                                                           
abordando conceitos como Infância, Brincadeiras e Jogos, Memória, História, Narrativa e Experiência. Os projetos 
discutem temáticas ou teóricos que tenham relação com Walter Benjamin. Para maiores informações consultar: 
<http://ambulatorioufsj.wix.com/ambulatorio>.  

adulto consegue olhar de forma a valorizar o universo infantil, suas lembranças podem trazer aparentemente, uma 
desordem. Segundo Benjamin, “toda paixão confina com um caos, mas a de colecionar com o das lembranças” (1995, 
p.228). Pois, para as crianças os haveres de sua infância são suas coleções, por conseguinte as formas de protege-la, 
organizá-la e até mesmo sacralizar cada objeto que faz parte da coleção, poderá conscientizar os deveres de um adulto 
que rememora e através de um lampejo poderá reler seu passado no presente momento. E é nesse viés, que o trabalho 
visa reelaborar uma escrita das narrativas que saem dos fragmentos benjaminianos e correm para o palco, em um 
dança com as memórias, pois de acordo com Jeanne Marie Gagnebin “as imagens dialéticas nascem da profusão da 
lembrança mas só adquirem uma forma verdadeira através da intensidade imobilizadora da rememoração." (2007, 
p.80). E ainda de acordo com Claudio Guilarduci e Mauro Rocha,   

A imagem dialética em Benjamin tem o poder de desmontar ou desconstruir a história. Uma força de 
aniquilação que rompe com o acontecer histórico. É no encontro dos tempos – o presente, como um 
flash, e o passado que já foi e ficou no escuro – que a imaginação, esse dispositivo que cria imagens 

para o pensamento, que o Outrora e o Agora possibilitam a criação de ricas constelações de futuro 
(DIDI-HUBERMAN, 2011, 61). Benjamin afirma, ainda, que a imagem dialética não é um movimento 
que desenvolve, desenrola e/ou cresce, mas que é uma imagem suspensa, uma ruptura no fio da 
continuidade, um salto – como o do tigre –, para que possamos vivenciar uma outra temporalidade: a 
do tempo messiânico. Desmontagem e dialética da suspensão estão entrelaçadas e promovem uma 
visibilidade que é ao mesmo tempo originária e estrutural. A desmontagem da história está vinculada à 
montagem de um conhecimento novo e mais complexo do tempo (CANTINHO, 2008). Um 
conhecimento que não se limita à finalidade (Ziel) do tempo, mas que pode levá-lo a seu fim (Ende). 

(2017,p. 10)  

Construindo e reconstruindo imagens poéticas das infâncias que permeavam tanto a literatura escrita por Benjamin 
quanto à da atriz, foi a montagem e desmontagem o viés que trouxe para o processo cênico uma busca incessante do 
olhar que se pode ter para o universo infantil. Pois, segundo Benjamin (1984), recuperar a sensibilidade do olhar infantil 
é o que possibilita ao adulto estabelecer uma percepção aguçada do cotidiano.  

        Ao transitar entre a dramaturgia textual e a dramaturgia corporal, para apresentar a investigação de elementos 
que compuseram os movimentos de um corpo em arte, de memórias que dançam, as descrições dos fragmentos se 
fazem necessárias para que o leitor possa compreender o espetáculo que trouxe para a cena memórias de Walter 
Benjamin e da atriz. Elas, as memórias e as descrições dos fragmentos, serão intercaladas com o presente rememorar. 
Este rememorar pretende lançar um olhar para que a  

percepção de quem rememorou possa produzir uma descrição assertiva sobre a importância e cuidado para com a 
memória, principalmente a memória e(m)cena. E de acordo com o fragmento Escavar e recordar (1995, p.239-240), 
escavar nada mais é do que (re)memorar as lembranças que geram imagens e que trazem à tona “forças” que 
atravessam o sujeito que ao invés de só inventariar seu passado o toma pela mão, lhe dando o efetivo lugar no tempo 
presente. Desta forma, a memória em cena está para o esquecimento assim como “a existência do colecionador é uma 
tensão dialética entre os polos da ordem e da desordem” (1995, p. 228), e de acordo com Roberta Nascimento,  

“como ruína a memória é movimento que comporta em si espaço e tempo, é seleçãoesquecimento, ou seja, consciência 
da transformação” (2005, p.55).  

Ao colecionar gestos na dinâmica do corpo que se expande e recolhe, houve promoção de uma facilidade na 
concentração para investigar um corpo de quem observa e é observado.  Portanto, movimento e memória trazem para 
a cena encontros e (re)leituras. Tanto o ator quanto o colecionador buscam escavar através das experiências a 
qualidade e intensidades vivenciados. Por isso, o fragmento Desempacotando minha biblioteca trouxe equilíbrio para 
fazer dialogar a literatura em cena. Tal parte do texto inserida de comum acordo entre atriz e diretora não fazia parte 
dos fragmentos iniciais indiciados pelo dramaturgo, porém a experiência de ambas com a leitura de tal texto foi 
significativa. Desta forma o supracitado texto foi o responsável por harmonizar a dramaturgia textual e dramaturgia 
corporal. Faço questão de diferenciar tais dramaturgias, pois nessa etapa da pesquisa se fez necessário tal separação. 
Desta maneira, ao sair da cena para analisála consigo distinguir os vários fragmentos/peças do Infância em Berlim 
citados anteriormente que foram transpostos para a cena e de que forma eles compõem “Haveres da infância; Um 
poeta colecionador”. Alguns indicam movimentos corporais e/ações cênicas, outros indicam imagens que a atriz 
carrega no decorrer de uma fala a outra, e sete fragmentos dos doze escolhidos para essa experimentação cênica 
estão conectados às ações verbais, os demais às ações corporais. É como se ao separá-los fosse possível criar um 

http://ambulatorioufsj.wix.com/ambulatorio
http://ambulatorioufsj.wix.com/ambulatorio


309 
 

mapa dessa experimentação cênica que até o presente momento obteve várias anotações em artigos e cadernos mas 
que por uma impossibilidade de presenciar o esquecimento não fosse possível captar os detalhes da relação entre 
tempo e memória/lembrança e história para fazer com que o leitor caminhe por meio dessa leitura junto às ações do 
Poeta.   

        Um pouco mais claro as definições e os porquês da separação entre a dramaturgia corporal e dramaturgia textual, 
vou me ater a prosseguir com as descrições acerca dos fragmentos/peças que se seguiram após Desempacotando 
minha biblioteca na composição dessa experimentação cênica. Lembrando, mais uma vez, que é uma experimentação 
que buscou a transposição da literatura benjaminiana para a dramaturgia de “Haveres...”. O primeiro caminhar foi 
pensar o cenário a partir das relações que Benjamin descreve sobre os armários de sua casa. Uma escrivaninha ao 
centro indicando as experiências vividas por aquela criança que ao chegar da escola tinha em sua mesinha de estudos 
diversos livros e brinquedos, entre eles o que mais adorava era a  

“decalcomania”, pois   

Freqüentemente, ao voltar da escola, a primeira coisa que eu fazia era festejar meu reencontro com a 
escrivaninha, ao mesmo tempo em que já a transformava no palco de uma de minhas ocupações 
prediletas – a decalcomania, por exemplo. Num instante, no lugar antes tomado pelo tinteiro, surgia 
uma xícara com água morna, e eu começava a recortar figuras. (1995, p.119)  

  

         Em um primeiro momento, por conta da predileção do autor em colecionar livros, a ideia era fazer surgir uma 
escrivaninha formada por vários livros cênicos, que engenhosamente se transformariam em outros objetos de cena. 
Pensar nas relações que Walter Benjamin tivera na infância com armários, lugares ermos, cores e coleções diversas 
compostas por borboletas, pedras e outras coisas mais, nos fez repensar o cenário que poderia dialogar com a leitura 
que o filósofo em sua fase adulta fizera da história. Imagem e palavra se entrelaçaram nesse pensar sobre os elementos 
da cena que teria em seu seio as memórias do autor. Walter Benjamin ao pensar sua prática narrativa através de três 
elementos – o olho, a mão e a alma – conduz o leitor à releituras de uma história que é conduzida por aqueles que 
estão à margem, por aqueles que não tem a fala. Desta forma, pensar em elementos para a cena trouxe um olhar 
perspicaz. Ao perder para encontrar-se, e ao validar as descrições sobre os pequenos detalhes que Benjamin traz em 
seu livro autobiográfico, um percurso foi criado para evidenciar brincadeiras que dialogassem com esse olhar astuto 
sobre o mundo. Assim, a escrivaninha deixou de ser fisicalizada, e sua imagem tornou-se ávida para adentrar a cena.   

 A partir dos fragmentos escolhidos, definimos elementos coloridos para compor a cena, dentre eles meias que nos 
remeteriam ao fio de Ariadne. Ao passo em que o prazer de construir esse experimento através do diálogo entre 
memórias e imagens que surgiram das leituras, emergiam como parte do processo reflexões sobre os meios do fazer 
teatral quando este é perpassado pelo rememorar. E de acordo com Benjamin   

Para se aproximar dos mistérios da felicidade no êxtase seria preciso refletir sobre o fio de Ariadne. 
Que prazer no simples ato de desenrolar um novelo! E este prazer tem uma afinidade profunda tanto 
com o prazer do êxtase quanto com o da criação. Prosseguimos, mas com isso descobrimos não só a 
sinuosidade da caverna na qual aventuramos, mas também desfrutamos essa felicidade de descobrir 
apenas devido àquela outra felicidade rítmica, que consiste no desenrolar de um novelo. (1995, p.253)  

Devo mencionar que Benjamin no trecho acima descreve as percepções aguçadas que tivera com a experiência do 
haxixe, em Marsellha. Mas em vários textos ele deixa claro como o olhar da criança é vívido e se relaciona de forma 
inteiriça com a realidade que a cerca. Essa destreza da criança em descobrir novas sensações e emoções é o que 
permeia a transitoriedade da dramaturgia aqui exposta. Não importa qual parte da dramaturgia as descrições dizem 
respeito. Porém, em todas, seja na textual, seja na corporal, tem uma brincadeira que visou o tempo inteiro um diálogo 
das memórias que dançavam com o corpo.   

Ao entrar em cena, carregando o carretel e o livro, o Poeta traz consigo todo o cenário que comporá sua atuação. À 
medida em que a dramaturgia se desenrola, os elementos são “postos à mesa”, ou melhor dizendo compõem a cena.   
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Fig. 1 Apresentação em agosto de 2015 nas ruas de Tiradentes/MG.  Acervo Érika Santos. Fotografia Eder Nunes. 

  

O carretel que simboliza o fio de Ariadne, contém em seu miolo várias meias coloridas que amarradas umas às outras 
tornam-se esse fio condutor das ações. O fio ao se desfazer transforma-se em simples meias, e ao ir modificando o 
andar na tentativa de ser ora poeta ora a criança, o adulto que está com pressa, necessita dialogar com o tempo. Há 
uma relação que o texto Armários propõem à cena o tempo inteiro. Este fragmento/peça traz a experiência que Walter 
Benjamin descreve sobre o toque de sua mão nas roupas e, principalmente, nas meias, quando adentrava a cômoda. 
Ainda de acordo com o autor, nada superava o prazer de mergulhar a mão em seu interior tão profundamente quanto 
possível. E não apenas pelo calor da lã. Era “tradição” enrolada naquele interior que eu sentia em minha mão e que, 
desse modo, me atraía para aquela profundeza. Quando encerrava no punho e confirmava, tanto quanto possível, a 
posse daquela massa suave e lanosa, começava então a segunda etapa da brincadeira que trazia a empolgante 
revelação. Pois agora me punha desembrulhar a “tradição” de sua bolsa de lã. Eu a trazia cada vez ma is próxima de 
mim até que se consumasse a consternação: ao ser totalmente extraída de sua bolsa, a “tradição” deixava de existir. 
Não me cansava de provar aquela verdade enigmática: que a forma e o conteúdo, que o invólucro e o interior, que a 
“tradição” e a bolsa, eram uma única coisa. Uma única coisa – e sem dúvida uma terceira: aquela meia em que ambos 
haviam se convertido. (1995, p.122)  Relações que se entrelaçam no fazer teatral, de que objetos simples como meias 
podem ser quaisquer outros objetos. A ideia é que até mesmo o Poeta pode ser a própria meia assim como fora 
Benjamin em suas brincadeiras com a cômoda ou ser a própria porta.  

Em Esconderijos há o relato da experiência daquele que fica à espreita, “e atrás de uma porta, a criança é a própria 
porta; é como se tivesse vestido com um disfarce pesado e, como bruxo vai enfeitiçar a todos que entrarem 
desavisadamente” (1995, p. 91). Para o trabalho de ator foi necessário brincar de pique esconde e reavivar essas 
sensações, daquele que está para pegar de surpresa os outros e que oculta dentro de si uma força que não poderá 
detê-lo caso alguém possa desconfiar onde ele esteja. Com estas vivências a atriz trouxe à memória brincadeiras de 
sua infância e doou cada uma delas ao Poeta, que em cena descobrira que seu corpo enrijecia quando ia de encontro 
ao “armário”. Após seguir com suas peraltices, o Poeta lembra que antes de devanear com As cores ou com a saudosa 
lembrança do Jogo das letras, a mão que apalpava as amêndoas ou açúcar dentro do armário no meio da noite 
compõem a dramaturgia corporal, trazendo para a ação cênica o roubo de bombons e a procura por outras guloseimas 
sem ser pego quando investigava A despensa. A relação do autor alemão com as experiências obtidas com suas mãos 
estão a todo instante nos movendo para uma prática teatral que evidencie a relação que o rememorar provoca, seja 
por meio das leituras ou através de experiências corporais advindas dos jogos e das brincadeiras.   

        O que interessa é perceber que o mundo próprio criado pelo autor em suas escritas possui uma redescoberta da 
própria infância. Essas novas descobertas estão a todo instante no processo de montagem da cena. As leituras dos 
fragmentos benjaminianos, permitem que o leitor seja tomado pelas memórias do autor e por conseguinte perceber, 
nas brincadeiras infantis, uma releitura das vivências de Walter Benjamin, pois “o que interessa a Benjamin é tentar 
elaborar uma certa experiência (Erfahrung) com a in-fância” (Gagnebin, p.181, 1997). E nessas tentativas, o fragmento 
“Caçando borboletas” traz para a composição teatral de “Haveres da infância; Um poeta colecionador”, uma tentativa 
de experiência do corpo com suas memórias. Pois, “Caçando borboletas” traz o cuidado que o menino possui com sua 
coleção, e ao mesmo tempo da criança que perdese nos caminhos mais desertos enquanto vai atrás de sua presa. Ao 
reler o trecho e perceber a relação com a natureza coube à própria atriz o rememorar por meio de suas coleções que 
jaziam e das coleções que em sua fase adulta a acompanhavam durante o processo. O arsenal de chaves das muitas 
casas onde morou, os vários clipes que ao caminhar pelas ruas achava e lápis pequenos e usados que indicavam 
lugares visitados ou presentes de entes queridos que visitaram alguns museus, compuseram a coleção do Poeta em 
cena. Esta coleção guardada dentro do livro-gaveta pretendia indicar a relação da atriz com coleções e o despertar 
sensível das mãos da mesma quando tivesse que abrir o livro em cena. Assim, houve uma aproximação com a 
experiência relatada por Benjamin, quando este sentia uma forte emoção de sua mão vivenciando “esse Don Juan 
juvenil”, pois “do mesmo modo que o amante abraçava sua amada antes de beijá-la, aquele tatear significava uma 
entrevista com as guloseimas antes que a boca saboreasse sua doçura” (1995, p.88).  Esse tatear o texto e suas 
respectivas revelações despertaram no trabalho dramatúrgico uma composição que surgia das brincadeiras revividas 
pela atriz e das relações que a mesma buscou em objetos de sua própria coleção. Tais objetos compuseram as Loggias 
que o Poeta em cena despertou na atriz.   

Ao desenrolar o carretel há o encontro de Desempacotando minha biblioteca e A escrivaninha, ambos descritos 
anteriormente. A relação que a expansão dos movimentos possui com o gesto infantil traz para a cena uma ilusão de 
desajeito com o espaço, mais é pura exploração. Assim como o autor estabelece vínculos com as diversas formas da 
escrita de suas experiências à criança do ator é possível viver e criar movimentos dentro das brincadeiras. O desenrolar 
das meias pretendia dilatar o tempo enquanto as lembranças que cercavam o “Poeta” traziam a poeira dos caixotes 
que continham os livros guardados e que foram abertos. Ao caminhar por entre os caixotes, que não estão fisicalizados 
na cena, o corpo da atriz precisa indicar ao espectador uma relação com essa desordem trazida oralmente, “desordem 
de caixotes abertos à força, [...] por entre as pilhas de volumes trazidos de novo à luz do dia” (1995, p.227). Mais uma 
vez a relação entre dramaturgia textual X dramaturgia corporal se concretizam nessa escrita, demonstrando ao leitor 
que ambas trazem específicos e diferenciados fragmentos do Rua de Mão Única (1995). Os fragmentos permeiam a 
cena de maneira concomitante, mas em determinados momentos a ênfase no encontro é dada pela relação corpo-voz, 
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em outros apenas no corpo que se movimenta com as memórias. Em uma dança que visa explorar a cada (re)encontro 
a relação poética das memórias do “Poeta colecionador” com as memórias da atriz.   

        Renovar o velho que havia dentro da caixa de costuras fez com que vivências semelhantes em épocas diferentes 
viessem como imagens para um corpo cênico. À atriz coube desvendar os mistérios da máquina de costurar, relembrar 
que as brincadeiras em torno daquele maquinário dialogavam com as descrições benjaminianas. As diversas cores 
dos botões e os pequenos furos nos dedos eram coisas semelhantes aos dois sujeitos que tinham as mães zelosas 
em suas costuras. Assim, ao brincar com as meias que estão espalhadas no chão, após o relato do Poeta sobre seu 
passado e que o mesmo está atrelado ao esquecido, houve uma necessidade de cuidar de cada objeto. Esse cuidado 
está nos relatos de diário de bordo desse processo e diz o seguinte,   

Após longo tempo sem tocar nos pertences do Poeta, hoje compreendi a real situação. As relações 
entre a memória de Walter Benjamin trazidas para a cena intensificam as minhas memórias, e são 
sensações que fazem enraizar o meu “EU” adulto frente a minha infância.  Dispor as cores das meias 
para que muitas cores iguais não estejam perto é como se um cuidado com cada memória (feliz ou 
pesada) tivesse que ser redobrado. (30.03.2015, relatos da atriz em seu diário de Bordo)   

A partir desse e de outros relatos, é perceptível que as memórias do Poeta colecionador estão imbricadas de 
lembranças da diretora, do dramaturgo, da atriz e do próprio Benjamin, é claro. Antes do desempacotar a biblioteca a 
cena inicia com a apresentação das memórias da atriz, que lembra junto ao espectador o quanto sua infância na casa 
de sua avó era regada de brincadeiras e descobertas. Este início da apresentação cênica não foi em um primeiro 
momento decidido que estaria lá. À medida em que o processo e vivências para a construção do monólogo foram 
acontecendo, rememorações se firmavam e lembranças dos envolvidos no processo foram trazidas para a cena. 
Algumas apenas indicam imagens que para a atuação fortalecem as brincadeiras cênicas, um bom exemplo é quando 
a imagem do “marinheiro” se constrói frente à atriz. Na relação de imagem e memória é possível descrever às 
apresentações em que o público dirigiu seu olhar para o marinheiro, mesmo sem estar lá, de pé bem no fundo do 
espaço o marinheiro se fez presente.   

        Essas descrições são premissas da pesquisa de mestrado pelo Programa de PósGraduação em Artes Cênicas 
da Universidade Federal de São João del-Rei/PPGACUFSJ, e pretendem fazer com que o leitor possa transitar em um 
primeiro momento na compreensão da literatura benjaminiana e sua significativa influência para o fazer e o pensar 
teatral. As interações com os objetos cênicos e suas relações diretas com os fragmentos/peças benjaminianos 
dialogam na (re)elaboração de imagens para a narrativa cênica, o que contribuiu com o processo de rememoração.  
Ao elaborar um olhar crítico sobre os elementos físicos da cena houve uma melhor interação entre a dramaturgia textual 
X dramaturgia corporal, as interfaces entre corpo e memória surgiam em cena através das brincadeiras quer eram 
fontes geradoras do rememorar. Assim, são novas ações dramatúrgicas que se criam, pois o olhar de um corpo que 
dança com suas memórias permite dar aos objetos singularidade de estar em cena, de se relacionar com o Poeta. E 
brincar para e com o fazer teatral fez permanecer à criança do ator, uma estética entre as cores e as memórias em 
cena. Pois, segundo Benjamin, “jamais são os adultos que executam a correção mais eficaz dos brinquedos – sejam 
eles pedagogos, fabricantes ou literatos – mas as próprias crianças durante as brincadeiras” (1984, p.65).   
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